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Onderwerp Statenbrief: Aanpassingen begane grond Huis voor de provincie 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 

Essentie / samenvatting 

In lijn met de ambities voor een beter zichtbaar en beter toegankelijk bestuur, zoals verwoord in het 

Coalitieakkoord 2015-2019, zijn wij van plan de begane grond van het Huis voor de provincie. Deze plannen zijn 

weergegeven op de plattegrond in de bijlage. 

De centrale hal wordt voor iedereen vrij toegankelijk en de toegangscontrole zal worden verplaatst naar het 

midden van de open ruimte zodat de (informatie)veiligheid op de werkverdiepingen effectiever kan worden 

gewaarborgd. Ook zal een nieuw, gezamenlijk bedrijfsvoeringsloket worden geopend, waarmee het domein 

Bedrijfsvoering zijn dienstverlening aan alle pandgebruikers eenduidiger en zichtbaarder maakt.   

Ondersteunend aan deze ambities, en ter versterking van het strategische vermogen van de organisatie, zal de 

provincie een regionaal innovatieplatform openen in het Huis voor de provincie onder de naam UtrechtLab. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met aanpassing van de begane grond creëert provincie Utrecht een werk- , leer- en ontmoetomgeving die opener 

en aantrekkelijker is, die uitnodigt tot actieve samenwerking en die laat zien aan welke opgaven de provincie 

werkt. Door zich te positioneren als innovatieve initiator vergroot de provincie haar strategische vermogen.    

  

Voorgeschiedenis 

In overleg met de architect van het gebouw is nagedacht over het beter benutten van de begane grond, waarbij 

tegemoet wordt gekomen aan de wens van de provincie voor een zichtbaarder Servicecentrum en de permanente 

vestiging van het UtrechtLab. 

 

Financiële consequenties 

De kosten voor uitvoering worden gedekt uit het Directiebudget en de reguliere begroting van Bedrijfsvoering. De 

incidentele kosten voor realisatie van het UtrechtLab worden eenmalig onttrokken aan het Directiebudget. De 

werkzaamheden voor de aanpassingen in de centrale hal en in de oude reproruimte betreffen vervangend 

onderhoud. Hiervoor spreekt Bedrijfsvoering de Reserve Huisvesting aan. 



 

  

 

De uitgaven voor de geschetste maatregelen zijn hieronder weergegeven: 

 

2018 

UtrechtLab Geraamde kosten Dekking  

Realisatie UtrechtLab - achterzijde pand 70.000 Directiebudget 2018 

Aanpassingen centrale hal en oude reproruimte Geraamde kosten Dekking 

Verhuizing ICT naar begane grond 116.500 

Reserve Huisvesting Aanpassingen bedrijfsvoeringsloket - voorzijde pand 56.000 

Verbeteren fysieke maatregelen (informatie)veiligheid 175.000 

 
Totaal 417.500 

  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van deze notitie. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris, 
  



 

  

 

Bijlage 1: Plattegrond begane grond met weergave van de geplande aanpassingen 


