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Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
17 mei 2010 – deel 1 
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Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
Mededelingen  
- De stukken tbv het agendapunt Herijking Plan van Eisen huisvesting zijn op 2 mei jl. 

per mail en per post nagezonden. 
- Agendapunt 9, Statenbrief Businesscase Paushuize, is verplaatst naar de vergadering 

van 14 juni a.s.    
Mevrouw Fokker deelt mede dat het de PvdA betreurt dat de behandeling van dit 
onderwerp is uitgesteld. De PvdA heeft hierover vorige week schriftelijke vragen 
gesteld en had verwacht daarop heden een antwoord te krijgen.   
 Er is sprake van een rijdende trein, terwijl de exploitatie nog niet is vastgesteld. Voorts 
is sprake van een samenhang met het nieuwe provinciehuis, omdat vandaag een aantal 
beslissingen wordt genomen over representatieve ruimten. 
Op grond van het vorenstaande kondigt spreekster aan dat de PvdA de vragen thans 
conform de formele schriftelijke procedure zal stellen.  
De heer Binnekamp licht toe, dat de behandeling is uitgesteld omdat hij heeft 
vernomen dat enkele leden van deze commissie hedenochtend niet aanwezig konden 
zijn. Uitstel van de behandeling levert ook  geen probleem op. De trein rijdt niet door 
in de zin dat nu reeds een marktverkenning plaatsvindt in het kader van de exploitatie. 
Voorts is het zo, dat de kosten met betrekking tot Paushuize gebouwgebonden zijn; die 
kosten zijn er los van de vraag of Paushuize al dan niet wordt geëxploiteerd. De 
vragen van de PvdA kunnen desgewenst vandaag nog schriftelijk worden beantwoord. 
De voorkeur van spreker gaat er echter naar uit een en ander op 14 juni a.s. te 
behandelen.  
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA zich kan vinden in laatstgenoemd voorstel.   

 
Statenbrief Herijking Plan van Eisen huisvesting 
De voorzitter memoreert de voorlichtingsbijeenkomst op 26 april jl. en geeft vervolgens het 
woord aan de heer Strookappe voor een korte presentatie.  
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De heer Strookappe gaat aan de hand van een powerpointpresentatie in op het Programma van 
Eisen (PvE) ten aanzien van de politieke ruimten en geeft zicht op de verschillende keuzes die 
er zijn. De handout van de presentatie is ter vergadering uitgereikt. Kortheidshalve zij 
verwezen naar de inhoud.  
 
De voorzitter stelt de commissie in de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de 
presentatie.  
 
De heer Van der Werff informeert wat bedoeld wordt met ‘aanlandplekken’.  
De heer Strookappe antwoordt, dat een aanlandplek kan worden vergeleken met een flexplek.  
Desgevraagd door de heer Van der Werff licht spreker toe dat, indien de commissie heden 
besluit dat de (adjunct)griffiers een eigen kamer moeten hebben, dit als zodanig onderdeel 
wordt van het PvE.  
 
De heer Duquesnoy memoreert dat de kosten voor de Statenzaal in het auditorium (variant B) 
€ 1,95 miljoen bedragen plus optioneel extra kosten tbv lichtinval. Hij begrijpt dat ten aanzien 
van variant B twee mogelijkheden aanwezig zijn een Statenzaal met verplaatsbare inrichting 
i.c. een vaste inrichting. Geïnformeerd wordt naar het verschil in kosten van voornoemde 
twee mogelijkheden.   
De heer Strookappe antwoordt dat de huidige inrichting van het auditorium eruit zal moeten, 
omdat de vloer moet worden opgehoogd. Er is derhalve alleen sprake van extra kosten tbv 
meubilair. Er behoeft geen opslag te worden gerealiseerd voor het meubilair, omdat naast de 
foyer een redelijk grote opslagruimte aanwezig is waar het meubilair eenvoudig naartoe kan 
worden gebracht.  
 
Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt de heer Strookappe dat in variant B het 
podium verdwijnt.   
 
De heer De Vries begrijpt dat in de kosten voor variant B de complete aanpassing van het 
auditorium is meegenomen. Bij de conclusie staat een aantal overige uitgangspunten.  
Geïnformeerd wordt of de kosten hiervan zowel voor variant A als voor variant B gelden.  
Het flexibele concept geldt zowel voor beide varianten als uitgangspunt. Geïnformeerd wordt 
naar de kosten.  
De heer Strookappe antwoordt dat de kosten van de in de conclusie genoemde overige 
uitgangspunten voor beide varianten geldt.   
Voor wat betreft het flexibele concept behoeven alleen kosten te worden gemaakt voor het 
meubilair. Het huidige meubilair is weliswaar verplaatsbaar, maar minder eenvoudig dan 
indien dit door nieuw meubilair wordt vervangen.  
 
De heer Nugteren informeert of in het budget van € 2,56 miljoen ook de vergaderzalen voor 
de commissies zijn begrepen. 
De heer Strookappe antwoordt dat dit niet het geval is. Die worden uit andere middelen 
gedekt.  
 
De heer Duquesnoy kan zich voorstellen dat niet de gehele vloer wordt afgevlakt maar een 
deel van de trapvorm in het auditorium wordt gehandhaafd. Geïnformeerd wordt of naar die 
oplossing is gekeken.  
De heer Strookappe licht toe dat de trapvorm in het huidige auditorium behoorlijk steil is en 
derhalve zal worden afgevlakt. Er blijft echter een hoogteverschil tussen de middenplek waar 
de Staten zitten en de publieke tribune. Er is wel bekeken of het huidige auditorium omlaag 
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kan worden gebracht. Gebleken is echter dat daarmee enorme bouwkundige ingrepen zijn  
gemoeid.  
In het PvE staat, dat de Staten op één niveau moeten zitten. Dat is gelukt. Overigens lopen de 
gangen naar de publieke tribune wel op via een oplopende vloer. Dat is van belang voor de 
rolstoeltoegankelijkheid.  
 
De heer Van der Werff informeert wat er wordt gedaan met de ruimte die onder de uitgevlakte 
vloer ontstaat. Er worden ramen gecreëerd om in de Statenzaal te kunnen kijken. Door de 
oplopende wandelgang is echter sprake van een hoogteverschil, waardoor volgens spreker bij 
variant B slechts voor een deel naar binnen zal kunnen worden gekeken tenzij voor een geheel 
transparante wand wordt gekozen.   
De heer Strookappe licht toe dat met de ruimte onder de uitgevlakte vloer niets gebeurt, 
omdat deze slechts maximaal 1,5 m hoog zal zijn; dat wordt een kruipruimte. In die zin valt 
de oplopende wandelgang ook mee. Aan de voorkant van de Statenzaal zal een trapje moeten 
worden gemaakt; aan de achterkant van de Statenzaal kan het publiek gelijkvloers naar binnen 
lopen  
 
De heer Van der Werff merkt op dat achter het huidige auditorium een ruimte is met een 
koffie uitgiftebar. Spreker begrijpt dat wordt voorgesteld deze ruimte te veranderen in twee 
gesepareerde loungeruimten waar GS en PS zich informeel kunnen terugtrekken. 
De heer Strookappe licht toe, dat in het PvE staat dat er zowel voor PS als voor GS een ruimte 
moet komen waar zij informeel bij elkaar kunnen komen zonder publiek. De ruimte achter het 
huidige auditorium is een optie waar dit eenvoudig kan worden gerealiseerd.  
Voorts staat in het PvE dat er voor GS en PS een ruimte moet komen conform het huidige 
Wapen van Utrecht. Die ruimte zal worden gerealiseerd binnen het bestaande restaurant.  
De heer De Vries deelt mede dat, in het geval gekozen wordt voor variant B, zijn voorkeur er 
naar uit gaat nabijgelegen bestaande vergaderruimten geschikt te maken voor voornoemde 
‘loungeruimten’.  
De heer Nugteren sluit zich aan bij dit pleidooi. Wel pleit spreker voor het handhaven van een 
‘uitloopruimte’ tegen de Statenzaal aan. Indien het nieuwe vergadermodel van de commissie 
Balemans wordt overgenomen, waarbij stemmingen pas aan het eind van de dag plaatsvinden, 
zal sprake zijn van een grotere mobiliteit van Statenleden. In het PvE is dat teveel 
geformaliseerd in de zin dat er een moment van ontspanning en van vergaderen is. Dat loopt 
echter door elkaar heen.  
Mevrouw Smit deelt mede dat de voorkeur van de VVD er ook naar uitgaat de bestaande 
vergaderruimten daarvoor te gebruiken en de ruimte achter de Statenzaal als zodanig te 
handhaven. Overigens neemt spreekster aan dat de kosten voor de twee afzonderlijke 
loungeruimten nog niet zijn opgenomen.  
De heer Strookappe licht toe dat die kosten wel zijn meegenomen. Deze zijn echter relatief 
laag, omdat het om verplaatsbare muurtjes gaat. Indien de loungeruimten worden geschrapt en 
daarvoor gebruik wordt gemaakt van de bestaande vergaderruimten, hetgeen mogelijk is, 
kunnen die kosten worden bespaard.   
 
De heer Binnekamp wijst erop dat de ruimte achter de Statenzaal onderdeel uitmaakt van de 
wandelgangen. Indien die ruimte wordt geïsoleerd, kan daar niet meer doorheen worden 
gelopen. In die zin is het wel van belang dat een uitspraak wordt gedaan wat PS willen.  
De heer Strookappe voegt hieraan toe dat de huidige ruimte achter het auditorium op dit 
moment toegankelijk is voor iedereen. Gelet op de plek van de publieke tribune in variant B 
zal het publiek zich ook snel naar die ruimte begeven. De vraag is of er behoefte is aan een 
informele ruimte dat niet toegankelijk is voor publiek, of dat een bestaande vergaderruimte 
kan zijn of dat deze ruimte nabij de Statenzaal moet zijn.  
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De heer Nugteren is van mening, dat de informele ruimte nabij de Statenzaal moet zijn.  
De heer De Vries wijst ter illustratie op gemeentehuizen waar veelal een koffiekamer is nabij 
de raadzaal. Hij kan zich voorstellen dat een dergelijk ruimte wordt gecreëerd. In een 
koffiekamer loopt niet iedereen naar binnen. Daarnaast zou het foyer het politieke plein  
moeten worden waar ook koffie wordt geschonken. Dat is toegankelijk voor publiek en daar 
kunnen Statenleden ook met het publiek in contact komen.  
 
De heer Strookappe begrijpt dat gepleit wordt voor een koffieruimte nabij de Statenzaal waar 
de Statenleden informeel bij elkaar kunnen komen. Deze ruimte zal bij Statenvergaderingen 
niet toegankelijk moeten worden gemaakt voor het publiek; de foyer wordt het politieke plein, 
dat toegankelijk is voor iedereen. Voorts begrijpt spreker dat er voor GS en PS geen separate 
ruimte (loungeruimten) behoeft te komen voor informeel overleg.  
 
De voorzitter merkt op dat heden van de commissie wordt verwacht haar standpunt mee te 
geven ten aanzien van de volgende vraagpunten: 

- keuze plek nieuwe Statenzaal 
- keuze opties aantal raampartijen als gekozen wordt voor variant B 
- mening over commissiekamers 
- mening over fractiekamers 
- mening over ruimtes griffie 

 
De heer De Vries geeft aan moeite te hebben met de procedurele gang van zaken. Bij een 
dergelijk relevant onderwerp hecht spreker eraan dat vraagpunten, conform de gebruikelijke 
wijze, in de vorm van een Statenbrief aan de commissie worden voorgelegd.   
 
De heer Binnekamp memoreert dat de Staten zelf in het Presidium hebben besloten de 
discussie over de politieke ruimten in de commissie BEM te voeren. De Staten gaan zelf over 
hun eigen politieke ruimten. Die keuze wordt thans voorgelegd. Ieder gewenst model ter zake 
zal worden meegenomen in het PvE. Spreker kan zich voorstellen dat de conclusies, die in 
deze vergadering worden geformuleerd, vervolgens door hem schriftelijk worden bevestigd.   
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in dit voorstel.   
 
Keuze plek nieuwe Statenzaal 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks oorspronkelijk van mening was te moeten 
kiezen voor variant A op grond van de kosten, die variant B met zich mee zouden brengen. 
Uit de heden voorgelegde cijfers blijkt dat variant B binnen het budget kan worden 
gerealiseerd en de effecten positiever zijn. Op grond hiervan heeft hij thans een lichte 
voorkeur voor variant B. Wel pleit spreker voor de mogelijkheid het gebruik als auditorium 
ook te handhaven.   
Voorts vraagt spreker aandacht voor de opstelling. De opstelling van variant A wordt 
aantrekkelijker geacht dan variant B. In het kader van de verdere uitwerking van het PvE pleit 
GroenLinks ervoor conform Arnhem een echte arenavorm te creëren. Voorts wordt gepleit in 
de opstelling een onderscheid te maken in de diverse functies.  
De heer Strookappe deelt mede, dat dit kan worden meegenomen. 
 
De heer Pollmann spreekt zijn voorkeur uit voor variant B. Spreker stemt er voorts mee in dat 
de loungeruimten voor GS en PS worden geschrapt. De koffieruimte achter het auditorium 
wordt geschikt geacht als informele ontmoetingsplek voor GS en Statenleden.  
Hij memoreert de suggestie in Bloeyendael te experimenteren met proefopstellingen alvorens 
hierover een definitief besluit te nemen. De PvdA is hiervan een voorstander. In dat kader 
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acht hij het ook van belang dat de uitkomst van de commissie Balemans hierbij wordt 
betrokken.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD kiest voor variant B met verrijdbaar meubilair, zodat 
de ruimte multifunctioneel kan worden gebruikt. Voorts kiest de VVD voor een gezamenlijke 
loungeruimte voor PS en GS zonder publiek.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie kiest voor variant B met een 
flexibele opstelling, zodat de ruimte multifunctioneel kan worden gebruikt. De ChristenUnie 
hecht niet zozeer aan een loungeruimte voor PS, mits in de nabijheid van de Statenzaal wel 
vergaderruimte beschikbaar is waar desgewenst kan worden overlegd.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP voor variant B kiest, zowel op grond van de kosten 
als het feit dat met deze variant de minste verbouwing is gemoeid. Spreker geeft als suggestie 
mee het achterste deel van het auditorium steil te laten en in de vlakke vloer een liftje te 
maken, zodat het meubilair eenvoudig kan worden verplaatst.  
Van de SP behoeft er geen afzonderlijke loungeruimte te komen voor GS en PS. Voorgesteld 
wordt hiervoor de nabijgelegen ‘blauwe’ vergaderzalen te benutten.  
 
De heer De Vries deelt mede dat variant B de voorkeur geniet van D66, omdat die variant de 
meeste mogelijkheden biedt en er ook nog ruimte blijft voor het politieke plein aan de 
voorkant.  
De lounge achter het auditorium kan wat D66 betreft worden gehandhaafd en behoeft niet te 
worden gesplitst voor GS en PS. Indien GS, PS of fracties in aanloop naar de behandeling van 
een onderwerp kort afzonderlijk willen overleggen, kunnen daarvoor de nabijgelegen 
vergaderzalen worden gebruikt.  
 
Keuze opties aantal raampartijen 
De heer Polmann deelt mede dat de PvdA voorstander is van lichtinval aan de zijkanten. Wat 
de PvdA betreft kan worden afgezien van een transparante achterwand en een lichtkoepel.   
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het standpunt van de PvdA.  
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich hierbij ook aansluit.  
De heer Van der Werff voegt hieraan toe dat, indien de architect zijn lichtplan aan het plafond 
wijzigt in een lichtplan op de vloer, de VVD wel voorstander is van lichtinval van bovenaf 
door middel van een koepel. 
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de meerderheid. 
Een lichtkoepel behoeft van de ChristenUnie niet.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich aansluit bij het standpunt van de PvdA. Hij kan 
zich eventueel voorstellen dat het lichtontwerp uit oogpunt van energiebesparing nog wordt 
afgewogen tegenover een lichtkoepel. 
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 voorstander is van lichtinval aan de zijkanten. Hij kan 
zich voorstellen dat eventueel ook een lichtkoepel wordt aangebracht om de sfeer en het 
werken te veraangenamen.  
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Commissiekamers 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD voorstander is van multifunctioneel gebruik van de 
Statenzaal. Wat de VVD betreft kan de Statenzaal derhalve, naast de bestaande ronde 
commissiekamer, worden gebruikt als commissiekamer.   
 
De heer Pollmann deelt mede dat de PvdA multifunctioneel gebruik van de Statenzaal 
ondersteunt (Statenzaal, commissievergadering, andere bijeenkomsten) met daarnaast de 
bestaande ronde commissiekamer. Aandacht wordt gevraagd voor een goede positionering 
van het meubilair ter zake van het verschillend gebruik van de desbetreffende ruimte. 
Overigens hecht de PvdA eraan in deze een voorbehoud te maken in afwachting van de 
voorstellen van de commissie Balemans.    
 
De heer De Vries deelt mede dat ook D66 voorstander is van multifunctioneel gebruik van de 
Statenzaal (Statenzaal, commissiekamer, auditorium). Spreker sluit zich aan bij het pleidooi 
van het CDA over de opstelling van het meubilair. Voorts pleit spreker voor inzicht in de 
kosten van het verplaatsen van het meubilair. Wellicht is het goed in beeld te brengen hoeveel 
keer per jaar de opstelling naar verwachting moet worden gewijzigd. Voorts is de vraag of de 
foyer niet kan worden gebruikt voor grote bijeenkomsten.    
 
De heer Nugteren deelt de mening ten aanzien van het multifunctioneel gebruik van de 
Statenzaal naast de bestaande ronde commissiekamer. GroenLinks sluit zich aan bij het 
voorbehoud van de PvdA met betrekking tot de voorstellen van de commissie Balemans. 
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich aansluit bij het betoog van de PvdA.   
 
Fractiekamers 
De heer Pollmann deelt mede, dat de PvdA op het standpunt staat dat iedere fractie een eigen 
kamer moet krijgen. Op grond hiervan stelt spreker voor in de tekst van het PvE conform de 
presentatie op te nemen: een aparte kamer voor elke fractie.  
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich unaniem aansluit bij het standpunt van de 
PvdA.  
 
Desgevraagd door de heer De Vries wordt geantwoord dat de fractiekamers op de 7e

verdieping komen.   
 
Ruimte griffie 
De heer De Vries deelt mede dat D66 van mening is dat de griffier en adjunctgriffiers op 
grond van hun functie ieder over een eigen werkkamer moeten beschikken. De 
ondersteunende functies kunnen wat D66 betreft in een ruimte.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede, dat de SP hierover geen mening heeft. Zij laat dit aan de 
griffie zelf over.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij het standpunt van D66. 
Naar aanleiding van het pleidooi van spreker de griffie dichtbij de fractiekamers te plaatsen 
wordt bevestigt dat de griffie ook op de 7e verdieping komt. 
Spreker maakt van deze gelegenheid gebruik op te merken dat GroenLinks het een 
sympathieke gedachte vindt dat de algemeen directeur gebruik wil maken van een flexplek. 
GroenLinks acht dit echter op grond van het karakter van de functie van algemeen directeur 
niet gewenst. GroenLinks pleit er in deze voor met meer subtiliteit naar dergelijke functies te 
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kijken. Van belang is dat de desbetreffende functionarissen voor iedereen vindbaar zijn. 
Voorwaarde moet niet zijn dat zij in zicht zitten, maar dat ze toegankelijk zijn. 
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie van mening is dat de griffier en de 
adjunctgriffiers ieder over een eigen werkkamer dienen te beschikken; herkenbaar en primair 
bereikbaar voor de Staten zelf. 
 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD voorstander is van aparte kamers voor de griffier en 
de adjunctgriffiers en één ruimte voor de ondersteunende functies.  
 
De heer Pollmann deelt mede dat de PvdA zich aansluit bij het betoog van GroenLinks.  
 
Algemene opmerkingen 
De heer Van Kranenburg pleit voor de mogelijkheid in de Statenzaal mobiel te kunnen bellen 
op een afgeschermde plek.   
De heer Strookappe antwoordt dat de zijkant voldoende ruimte biedt om daartoe ‘cabines’ te 
realiseren.  
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie voorts van belang acht dat de 
audiovisuele bereikbaarheid richting de burger optimaal is.   
 
De heer De Vries informeert met betrekking tot het politiek plein in hoeverre is gedacht aan 
voorzieningen/informatie ten behoeve van bezoekers. Geïnformeerd wordt of de 
bibliotheekvoorziening zich dichtbij de foyer bevindt. Spreker kan zich voorstellen dat 
burgers die de vergadering willen bijwonen de stukken willen kunnen meepakken en op een 
monitor willen kunnen zien hoever de vergadering is. Dergelijke faciliteiten zou spreker daar 
terug willen zien. 
D66 hecht veel waarde aan de audiovisuele techniek. Er wordt vanuit gegaan dat er zowel 
voor Statenleden/ambtenaren als voor de media zones zullen komen voor het gebruik van 
internet. 
D66 staat op het standpunt dat een voorstel om vergaderingen via internet uit te zenden 
afzonderlijk aan de Staten moet worden voorgelegd, zodat de Staten zich kunnen uitspreken 
of zij dit al dan niet wenselijk vinden en in welke vorm.   
Spreker mist op de sheets dat onder het audiovisueel centrum ook nog een aantal 
vergaderzalen zit. Tijdens de presentatie van de architect bleek dat Fortis een behoorlijk deel 
van het vergadercentrum kan claimen. Geïnformeerd wordt of dat zowel voor overdag als ’s 
avonds geldt.  
Spreker begrijpt voorts dat een soort ‘Wapen van Utrecht’ in het huidige restaurant van het 
Fortisgebouw wordt gerealiseerd. Spreker informeert hoe hij zich dit moet voorstellen, gelet 
op het feit dat het restaurant gezamenlijk met Fortis zal worden gebruikt.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks: 

- in het kader van de toegankelijkheid van het gebouw op het standpunt staat, dat de 
politieke ruimten makkelijk toegankelijk dienen te zijn. Uit oogpunt van transparantie 
wordt dat een basisvoorwaarde geacht; 

- voorstander is van één in plaats van twee katheders in de Statenzaal, omdat dit veel 
helderder is in het debat. GroenLinks is voorts geen voorstander van de katheder te 
voorzien van allerlei audiovisuele mogelijkheden; 

- ervoor pleit de spreektijden op de muur te projecteren; 
- in tegenstelling tot hetgeen in het PvE staat van mening is dat op de desks in de 

Statenzaal voorzieningen moeten worden getroffen voor het gebruik van laptops;   
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- pleit voor de mogelijkheid om op een van de bovenste verdiepingen een uitzichtpunt te 
creëren voor bezoek. 

 
De heer Van der Werff merkt op dat gekozen is voor de bestaande architect. Dat is mogelijk 
en heeft veelal een juridische reden. In dit geval is echter geen sprake van bouwkundige 
ingrepen, maar van een inbouwpakket. Het bevreemdt de VVD derhalve dat niet is gekozen 
voor een binnenhuisarchitect.  
Op 20 april jl. is een aankondiging van een opdracht gedaan, waarin de provincie 
marktpartijen vraagt zich te buigen over een prijsvorming. De VVD acht dit prematuur. In de 
visie van de VVD moet een uitvraag pas worden gedaan als het PvE is vastgesteld. 
Voorts is de VVD van mening dat in het kader van een aankondiging van een opdracht 
rekening moet worden gehouden met het in Utrecht gevestigde bedrijfsleven. Door de 
toelatingseis op € 75 miljoen vast te stellen, wordt een groot deel van het midden- en 
kleinbedrijf in Utrecht uitgesloten. Geïnformeerd wordt waarom voor een dergelijke hoge 
toelatingseis is gekozen.   
De VVD heeft begrepen dat de voorcalculatie is berekend door het bureau dat straks ook de 
begeleiding en het bouwmanagement doet. De VVD heeft moeite met die combinatie.  
De heer Barneveld Binkhuysen voegt hieraan toe dat de VVD zich aansluit bij het pleidooi 
van D66 over het uitzenden van vergaderingen via internet.  
 
De heer Binnekamp gaat als volgt op de vragen en opmerkingen in. 
Ruimte voor de griffie. De wens met betrekking tot de griffie, aparte kamers voor de griffier 
en adjunctgriffiers, is ruimtelijk inpasbaar.   
Toegankelijkheid van de politieke ruimten. Onder het auditorium is een aparte toegang tot de 
politieke ruimten. De vraag is hoe ver de vrije toegankelijkheid moet gaan. De voorkeur van 
spreker gaat er naar uit dat bezoekers worden gescand, zodat bekend is wie bij activiteiten van 
de politiek aanwezig zijn.  
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks geen voorstander is van een scan. In zijn visie 
kan worden volstaan met een portier en het ’s avonds afsluiten van de deur. 
Katheder. Spreker memoreert dat in het kader van het dualisme is gekozen voor twee 
katheders. Al enige tijd is daarvan echter geen sprake; dat wordt niet gemist. Spreker heeft 
geen moeite met één katheder. 
Spreektijd. Geconstateerd moet worden dat zowel PS al GS zich niet aan de spreektijd 
houden. Indien dit via technische middelen beter in de hand kan worden gehouden, zal 
daarnaar moeten worden gekeken.  
Laptop. Spreker onderschrijft dat het gebruik van laptops mogelijk moet zijn. Hij sluit zich 
ook aan bij het pleidooi dat de AV-mogelijkheden in zijn totaliteit in een afzonderlijk voorstel 
aan de Staten moet worden voorgelegd.   
Uitzichtpunt. Spreker is wat terughoudend ten aanzien van het verzoek om een uitzichtpunt 
op een van de bovenste verdiepingen. Het is hem niet bekend of daartoe mogelijkheden zijn. 
Hij zegt toe dit na te zullen gaan. 
Wapen van Utrecht. Het is de bedoeling dat in het huidige restaurant van Fortis voor PS en 
GS een afzonderlijk gedeelte à la het Wapen van Utrecht wordt gecreëerd. De voorkeur gaat 
hiernaar uit om het keukengedeelte op één niveau te houden.  
Architectkeuze. De keuze voor de architect is bewust geweest om vertraging te voorkomen. 
De Europese juridische regelgeving vereist in deze alleen een melding. Dat is gebeurd en 
hierop is vanuit Brussel geen reactie gekomen. Spreker is er van overtuigd dat deze architect 
ook verstand heeft van binnenhuisarchitectuur.  
De Brink Groep. De Brinkgroep is vanaf het begin betrokken geweest bij keuze van een 
nieuw provinciehuis. Op dit moment bekijkt een andere discipline binnen de Brinkgroep of de 
kosten van de inbouwpakketten reëel zijn. Spreker ziet geen spanningsveld in deze.  
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Aankondiging van een opdracht. Spreker heeft gemeend te moeten verkennen of de 
provincie met het inbouwpakket realistisch bezig is. Het behelst niet meer dan een 
aankondiging. Op termijn zal moeten worden bekeken welke aannemer het inbouwpakket 
mag gaan realiseren. 
De heer Van der Werff memoreert dat wel sprake is van een drempel van €75 miljoen. 
Daarmee wordt een groot deel van het Utrechtse bedrijfsleven uitgesloten.   
De heer Binnekamp licht toe dat hiervoor bewust is gekozen omdat het om een grote opdracht 
gaat en derhalve een aannemer wordt gezocht die het werk kan uitvoeren.   
De heer De Vries informeert of de VVD ervoor pleit de opdracht in kleinere delen te knippen.   
De heer Van der Werff antwoordt dat de VVD hier geen voorstander van is. Gepleit wordt 
voor het naar beneden bijstellen van het niveau van € 75 miljoen. De VVD is van mening dat 
een gerenommeerd bedrijf met een omzet van € 30 – 40 miljoen en ervaring met 
inbouwpakketten ook zou moeten kunnen inschrijven.   
De heer De Vries informeert of een beeld is gevormd over welke bedrijven voor dit werk in 
aanmerking zouden kunnen komen. Voorts is de vraag of alleen nationaal of ook 
internationaal wordt gekeken. 
De heer Binnekamp antwoordt dat hierover nog geen beeld is gevormd. Er is wel gekeken 
naar wat voor werk een bedrijf zou moeten hebben uitgevoerd om een dergelijke opdracht te 
kunnen aannemen. Voorts moet de provincie Europees aanbesteden.  
 
Mevrouw Smit deelt mede geen voorstander te zijn van een uitzichtpunt met een vrije 
toegang.   
De heer Nugteren licht toe dat zijn opmerking over de vrije toegankelijkheid alleen betrekking 
had op de politieke ruimten.  
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich met betrekking tot de toegankelijkheid kan 
voorstellen dat een zelfde systeem wordt gehanteerd als in het huidige provinciekantoor.  
 
De heer De Vries merkt op dat D66 zich ten aanzien van de toegankelijkheid in grote lijnen 
aansluit bij het betoog van de VVD. In aanvulling daarop merkt hij op dat Statenleden een 
pasje moeten krijgen, zodat zij zich vrij in het gebouw kunnen begeven. De griffie en de 
fractiekamers zouden zo mogelijk openbaar toegankelijk moeten zijn en de overige disciplines 
afgeschermd via een pasjessysteem.  
 
De heer Van Kranenburg stelt voor na te gaan hoe van rijkswege wordt gedacht over de 
toegankelijkheid en dit terug te koppelen.  
 
De voorzitter vat samen dat gesproken is over de plek van de Statenzaal (variant B), het aantal 
raampartijen in de Statenzaal (alleen aan de zijkanten en eventueel een lichtkoepel afhankelijk 
van het lichtplan aan het plafond), het aantal commissiekamers (Statenzaal + de bestaande 
ronde commissiekamer), het aantal fractiekamers (iedere fractie een eigen kamer), de ruimte 
voor de griffie (een aparte kamer voor de griffier en de adjunctgriffiers en één ruimte voor de 
ondersteunende functies).   
Voorts memoreert spreker dat gedeputeerde Binnekamp heeft toegezegd de 
standpunten/meningen die in deze vergadering naar voren zijn gebracht schriftelijk te 
bevestigen.   
 
De heer De Vries informeert naar het vervolg. 
 
De heer Binnekamp licht toe dat hij de afspraken zo spoedig mogelijk schriftelijk zal 
bevestigen. Indien de Staten zich in de inhoud van zijn brief kunnen vinden, hecht hij eraan 
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dat deze als zodanig wordt vastgesteld en deze daarmee in het vervolg als vast gegeven wordt 
aangemerkt.  
 
De heer De Vries kan zich hierin vinden. Hij wijst er echter op dat ten aanzien van enkele 
onderwerpen nog een voorbehoud is gemaakt zoals o.a. de opstelling in de Statenzaal, de 
uitkomst van de commissie Balemans. Ook kan hij zich voorstellen dat nog nader kan worden 
gesproken over de inrichting van de fractiekamers.  
De heer Binnekamp antwoordt dat die onderwerpen geen invloed hebben op de kaders, zodat 
die ruimte aanwezig is.   
 
De heer Van der Werff informeert of overwogen wordt het huidige meubilair in het 
Fortisgebouw over te nemen. De voorkeur van de VVD gaat daar naar uit. Indien dat moet 
worden gekocht, wordt verzocht daartoe een voorstel aan de commissie te doen toekomen.  
De heer Binnekamp antwoordt dat geïnventariseerd wordt wat al dan niet bruikbaar is. Wat 
bruikbaar is, wordt behouden. Hij zegt ter zake een overzicht toe.  
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  


