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Aan Provinciale Staten Datum : 24 november 2009 
 Uw kenmerk : 2010BEM01 
 Ons kenmerk : 2009INT252399 
 Contactpersoon : I. Zetstra 
 E-mail : Ida.zetstra@provincie-

utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-258 2286 
 Bijlage(n) : -- 
 

Onderwerp: Huisvesting, plan van aanpak Eureka 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

De aankoop van het Fortis-gebouw door de provincie Utrecht zit in de eindfase. De voorbereiding van 
de ingebruikname van het gebouw als nieuw provinciehuis vergt de komende twee jaar een traject, 
waarin de gestelde eisen aan het provinciehuis nader worden ingevuld, een ontwerp wordt gemaakt en 
de feitelijke verbouwing en inrichting worden uitgevoerd. Omdat wij na een lange zoektocht en een 
intensief traject een nieuw provinciehuis gevonden, noemen wij dit project Eureka. Voor dit project 
hebben wij het plan van aanpak voor de voorbereiding op de ingebruikname van het pand vastgesteld. 
In deze statenbrief treft u de hoofdlijnen van dit plan van aanpak aan. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 6 juli 2009 heeft u ingestemd met het Fortis-gebouw als nieuw provinciehuis onder enkele 
voorwaarden. Nadat wij aan deze voorwaarden tegemoet gekomen zijn, heeft u op 21 september 2009 
besloten de middelen beschikbaar te stellen voor dekking van de gemiddelde jaarlasten voor het 
Fortis-gebouw als nieuw provinciehuis.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het resultaat van het project Eureka is het gebruiksklaar opleveren van de nieuwe huisvesting voor 
bestuur en ambtenaren van de provincie Utrecht op 1 januari 2012. Gebruiksklaar houdt in dat het 
gebouw zodanig is ingericht dat het geschikt is voor gebruik door bestuur en ambtelijke organisatie, 
conform de eisen die daaraan zijn gesteld. Voor het bestuur betekent dit dat het bestuurscentrum, de 
statenzaal, commissiezalen en fractieruimtes in gebruik genomen kunnen worden. Voor de ambtelijke 
organisatie betekent dit onder meer dat het flexibel werkplekconcept in de huisvesting gefaciliteerd 
wordt. 
 
Projectkaders 
Het voortraject naar de aankoop van het nieuwe provinciehuis heeft reeds geleid tot kaders voor het 
project Eureka: 
- Overdracht van het pand vindt plaats op 31 december 2010; 
- Het pand wordt overgedragen in gedeeltelijk verhuurde staat. De provincie wordt daardoor met 

ingang van 1 januari 2011 verhuurder van 5 kantooretages (2 t/m 6) en heeft een medegebruiker 
van de algemene ruimtes (1e en 2e etage, liften, voorzieningen). De verhuur vereist enkele 
aanpassingen aan gebouw en installaties; 

- De gemiddelde jaarlasten van de gebouwgebonden kosten van de nieuwe huisvesting bedragen 
maximaal € 5,4 miljoen. Naast aankoop en inbouwpakket zijn in deze lasten de kosten van 
energie, onderhoud en schoonmaak opgenomen, conform de statenvoorstellen van 30 juni 2009 en 
8 september 2009; 
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- Ingebruikname dient plaats te vinden op 1 januari 2012; 
- Voor het inbouwpakket wordt een Programma van Eisen opgesteld, dat gebaseerd wordt op het 

bestaande Programma van Eisen uit 2007 en de vertaling daarvan in een Globaal PvE van 2009. 
Beide documenten zijn een belangrijke basis geweest voor de keuze van het pand en zullen 
worden vertaald naar een definitief Programma van Eisen dat is toegesneden op het gekozen 
gebouw; 

- Duurzaamheid is een belangrijke factor in het Programma van Eisen; 
- In het Programma van Eisen van 2007 is reeds opgenomen dat een nieuw werkplekconcept wordt 

ingevoerd, met niet-persoonsgebonden werkplekken met een flexfactor van 0,7 werkplek per 
medewerker. 

 
Randvoorwaarden 
De projectkaders leiden tot randvoorwaarden voor het project Eureka: 
- De gemiddelde jaarlasten conform het in het voortraject gehanteerde rekenmodel bedragen 

maximaal € 5,4 miljoen. Wijzigingen ten opzichte van ramingen en uitgangspunten dienen steeds 
doorgerekend te worden naar de gemiddelde jaarlasten; 

- Het bedrag dat in het gebouw geïnvesteerd wordt ter vergroting van de duurzaamheid moet in de 
afschrijvingsperiode van het gebouw (40 jaar) terugverdiend worden.; 

- In het nieuwe provinciehuis wordt een flexibel werkplekconcept ingevoerd, met een flexfactor van 
0,7 werkplek per medewerker; 

- De provincie dient met ingang van 1 januari 2011 als verhuurder services te leveren aan Fortis 
Bank Nederland als huurder. Dit vergt een ontwikkeling in de organisatie, met name bij de 
afdelingen Facilitaire Services en Informatievoorziening. 

 
Context 
In het nog bestaande programma Huisvesting (voortzetting van het oude NOVA-project) zijn naast het 
bepalen van de nieuwe locatie voor het provinciehuis enkele andere projecten ondergebracht. Dit 
betreft: 
- gebiedsontwikkeling voor het huidige provincieperceel (Pythagoraslaan 101); 
- verkoop van het huidige provincieperceel; 
- huur, verhuur en exploitatie van Bloeyendael I en II.  
Het programma Huisvesting zal worden afgesloten en voorzover onderdelen daarvan doorlopen 
worden deze belegd in de lijnorganisatie. Deze projecten behoren niet tot het project Eureka, maar op 
deze projecten zal wel in samenhang gestuurd en gerapporteerd worden.  
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Projectorganisatie 
Voor het project Eureka is een projectorganisatie ontwikkeld. Deze projectorganisatie richt zich op het 
gebruiksklaar maken van het nieuwe provinciehuis en draagt zorg voor de nodige afstemming met 
andere projecten. De projectorganisatie is als volgt ingericht: 
 

Directie/Stuurgroep
vz. Karin Wisotzky

Projectleider: Bob Strookappe
Projectadviseur: Ida Zetstra

Werkgroep
Kantoorruimten

Werkgroep
Bestuurscentrum

Werkgroep
Statenzaal

Portefeuille Overleg

bewaken, besluitvorming
binnen kaders

initiatief, dagelijkse
sturing, ontwikkeling

varianten, procesbewaking

Projectleider PvE
(fase 1)(externe)

- architect (externe)

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten

Project Nieuwe
Huisvesting

Bouwmanager
(vanaf fase 2)(externe)

Werkgroep Financiën

Werkgroep
voorzieningen

Ontwerpteam

Realisatieteam

besluitvorming

Adviesgroep

Opdrachtgever: Karin Wisotzky

Bestuurlijke aansturing 
Gedurende het project informeren wij u over de voortgang door middel van kwartaalrapportages. 
Daarnaast wordt u geïnformeerd over specifieke onderdelen van het project. U ontvangt gedurende het 
project in ieder geval: 
- Een second opinion op het inbouwpakket (toezegging PS-vergadering d.d. 26 oktober 2009); 
- Het definitieve Programma van Eisen ter kennisname; 
- Het Voorlopig Ontwerp ter kennisname. 
 
Naast uw rol in de besluitvorming zien wij voor u een belangrijke rol weggelegd als gebruiker van het 
nieuwe provinciehuis. In het project wordt gestart met het herijken van het bestaande Programma van 
Eisen om zo tot een definitief Programma van Eisen te komen. Hiervoor wordt onder meer een 
werkgroep statenzaal ingericht, waarvoor u benaderd wordt om deel te nemen als gebruiker. Deze 
werkgroep fungeert aan het begin van het traject en bepaalt de input voor het Programma van Eisen 
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voor wat betreft statenzaal, vergaderruimte voor statencommissies en fractieruimtes. Zoals eerder met 
u besproken, zal voor de werkgroep statenzaal het Presidium worden benaderd. 
 
Financiën 
U heeft de gemiddelde jaarlasten voor de nieuwe huisvesting vastgesteld op maximaal € 5,4 miljoen 
per jaar. Dit bedrag is gebaseerd op het aankoopbedrag, het investeringsbudget voor het inbouwpakket 
en enkele gebouwgebonden exploitatielasten. Aan het investeringsbudget ligt een uitgebreide raming 
ten grondslag. Naast de kosten voor verbouwing en inrichting, zijn hierin ook de kosten voor de 
projectorganisatie opgenomen. Deze raming is leidend voor het gehele project. Wij informeren u ieder 
kwartaal via voortgangsrapportages over de financiële voortgang. 
 
Fasering 
Het project wordt uitgevoerd in meerdere fasen. Gedurende het gehele traject is de opdrachtgever 
ambtelijk eindverantwoordelijk en heeft de projectleider de dagelijkse leiding over het project. De 
betrokkenheid van de deelprojectleider Programma van Eisen is in de eerste fase zeer groot. In deze 
fase spelen ook de werkgroepen een belangrijke rol. Na deze fase zijn met name de architect en de 
bouwmanager van belang. De deelprojectleider Programma van Eisen zal meer op de achtergrond 
werken en toetsen of het voorlopig en definitief ontwerp tegemoet komen aan de gestelde eisen in het 
PvE. Hierbij kan de projectleider PvE nog een beroep doen op de werkgroepen. 
 
Projectfasen: 

1. Definitiefase: 
- Vaststellen PvE 
- Selectie (interieur)architect 
- Selectie bouwmanager 

2. Ontwerpfase: 
- Voorlopig ontwerp 
- Definitief ontwerp 

3. Voorbereidingsfase: 
- Technische omschrijving (bestek) 
- Bouwvergunning 
- Aanbesteding 

4. Realisatiefase; 
- Verbouwing 
- Inrichting 
- Verhuizing 
- Ingebruikname 

 
Planning op hoofdlijnen 
 2009 2010 2011

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Plan van aanpak 

Werkplekconcept  

Programma van Eisen  

Selectie bouwmanagement  

Contracteren architect  

Voorlopig Ontwerp    

Definitief Ontwerp     

Bestek     

Aanbesteding      

Verbouwing         

Oplevering             

Ingebruikname            
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een nieuw, ingericht provinciehuis op 1 januari 2012. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Na afloop van het eerste kwartaal 2010 ontvangt u van ons de eerste voortgangsrapportage. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de hoofdlijnen van het plan van aanpak. 
 

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


