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In de commissie BEM van maandag 23 oktober zijn door de PVV-fractie twee vragen gesteld over het 
UtrechtLab, waarvan ik heb toegezegd om deze schriftelijk te beantwoorden. Hierbij ontvangt u 
antwoord op deze vragen.

Vraag 1: Wat is er uitgegeven aan de pop-up van het UtrechtLab?

Er is 48.000 euro  uitgegeven aan de pop-up van het UtrechtLab, waarvan 33.000 euro 
materiaalkosten en 15.000 euro aan algemene kosten (waaronder conceptontwikkeling). 

De in de pop-up geïnvesteerde materialen zijn niet tijdelijk: ze zijn gericht op hergebruik. Om het 
concept UtrechtLab nu al zichtbaar te maken in de organisatie en voor onze partners is gekozen voor 
het plaatsen van een tijdelijke oplossing: een pop-up. De realisatie van het definitieve Lab zal naar 
verwachting ergens in het eerste kwartaal 2018 plaats vinden. 

Op de site van de architect/ontwerper is meer informatie over de pop up te vinden: 
http://www.architectenvanmourik.nl/projecten/interieur%20&%20product/pop-up%20paviljoen
%20utrechtlab/

Vraag 2: Wat zijn de kosten van de inzet van medewerkers?

De activiteiten die in het UtrechtLab plaatsvinden zijn deels bestaande activiteiten die anders elders 
zouden plaatsvinden, deels gaat het om nieuwe activiteiten. Bij bestaande activiteiten kan gedacht 
worden aan (voorgenomen) activiteiten die plaatsvinden in het kader van de Omgevingsvisie en het 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving. De inzet van personeel  (8 partime medewerkers) wordt 
uit de bestaande formatie gehaald. Het is de bedoeling dat deze mensen activiteiten in het 
UtrechtLab gaan ondersteunen en ook gaan zorgen dat geleerde lessen in het vervolg worden 
toegepast.

Vervolg

De pop-up wordt op dit moment al veelvuldig gebruikt. Het betreft niet alleen interne bijeenkomsten, 
maar ook bijeenkomsten met onze stakeholders. Zodra de ondersteunende capaciteit is geregeld kan 
er gewerkt worden aan een programmering, van bijeenkomsten en aan het borgen van 
organisatieleren.  Het is zeker ook de bedoeling om het Lab beschikbaar te stellen aan partijen die er 
gebruik van willen maken, zolang het bijdraagt aan het publieke belang. Het Utrecht lab staat 
uiteraard ook ter beschikking aan fracties uit PS.

Door het versterken van het strategisch vermogen willen we als midden bestuur zorgen dat we in 
staat zijn om in een steeds snellere en complexere wereld een betekenisvolle bijdrage te blijven 
leveren aan de versterking van onze regio. Met de realisatie van het UtrechtLab zorgen we voor een  
zichtbare bundeling van activiteiten. We doen dat door een fysieke plek te creëren waar we 
vernieuwend werken en leren samenbrengen. Zo wordt zowel het strategisch organisatieleren als 
sociale innovatie versterkt. 
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