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 *3051132* 

 
Onderwerp 
Verbouwing provinciehuis fase 2: Inrichtingsprincipes voor het ontwerp   
 
Gedeputeerde Staten stellen voor 
 
1. Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de resultaten uit de ateliersessies gehouden met 
Provinciale staten met betrekking tot de verbouwing fase 2. 

2. De in de ateliersessies onderkende thema's: hospitality, ruimte, open-
baarheid van bestuur, circulaire en energieneutrale provincie, vast te 
stellen als kaders voor verdere ontwikkeling van de inrichtingsprincipes. 

3. Naast de in de ateliersessies onderkende thema’s, de inrichting van de 
buitenruimte als thema mee te nemen op verzoek van Gedeputeerde sta-
ten. 

4. Deze thema's als inrichtingsprincipes mee te geven aan de architect als 
input voor het ontwerp van de begane grond, inclusief Statenzaal, het 
restaurant en het werkgebied van de griffie.  

 
2. Doelstelling programmabegroting 

In de programmabegroting zijn reeds gelden gereserveerd voor de beoogde 
verbouwing. Tijdens de ateliersessies met de Provinciale Staten zijn inrich-
tingsprincipes gedefinieerd welke de architect kaders bieden tot een ontwerp 
te komen.  

 
3. Eerdere behandeling  

In november 2022 is Provinciale Staten verzocht deel te nemen aan de atelier-
sessie om te komen tot de inrichtingsprincipes. Vervolgens zijn deze op 19 de-
cember 2022 voorgelegd aan de Procedure commissie. Op 12/19 januari zijn ze 
in een Beeldvormende sessie geweest en op 2/9 februari in de Oordeelsvor-
mende sessie. 

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 

Provinciale Staten zijn bevoegd om de kaders voor deze verbouwing te stel-
len. Doel is om de resultaten van de ateliersessies vast te stellen als kaders 
voor de inrichtingsprincipes. 

 
5. Verdere behandeling PS 

Na het meegeven van de inrichtingsprincipes aan de architect zal er een ont-
werp door de architect worden gemaakt voor de begane grond, Statenzaal, 
restaurant en werkgebied van de griffie. Provinciale Staten zullen dan beslis-
sen over de basis van dit ontwerp en het beschikbaar stellen van de kredie-
ten binnen de kaders van de begroting.  

 
6. Korte toelichting op voorstel 

De eerste fase van de verbouwing is in eind 2019 afgerond, dit betrof de in-
richting van de verdiepingen 1 tot en met 4, waar aanpassing aan het “nieuwe 
werken” concept heeft plaatsgevonden.  
Aangaande de tweede fase van de verbouwing zijn er drie ateliersessies met 
statenleden gehouden om tot een toekomstig ont werp van de begane grond, 
inclusief de Statenzaal, het restaurant en het werk gebied van de griffie van 
het provinciehuis van Flevoland te komen. Hier zijn taal, beeld en 
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conceptuele randvoorwaarden ontwikkeld. Daarnaast zijn er workshops gehouden met facili-
taire partners en griffie. 
Alle bijeenkomsten hebben input opgeleverd voor de toekomstige begane grond en de Staten-
zaal.  
 
Met bestuurlijke vernieuwing als leidraad zijn er vier thema’s ontstaan waarmee taal, beelden 
en conceptuele randvoorwaarden zijn ontwikkeld. Bestuurlijke vernieuwing richt zich met name 
op de dialoog, waarbij betrokkenheid en participatie hand in hand gaan en er een transparante 
informatievoorziening naar de samenleving toe is. De toekomstige begane grond faciliteert deze 
dialoog en informatievoorziening. Burgers, overheden en partners voelen zich welkom en treffen 
een omgeving aan waar onze provincie benaderbaar is en ruimte ontstaat voor dialoog.  

 
7. Beoogd effect 

Provinciale Staten zo goed mogelijk betrekken bij het ontwerp van de verbouwing van het pro-
vinciehuis en provinciale staten daarbij in staat te stellen de inrichtingsprincipes voor het ont-
werp te bepalen.  

 
8. Argumenten 

1.1 Met het voorleggen van de resultaten uit de ateliersessies aan Provinciale Staten wordt vol-
daan aan de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling 2023.  
Tijdens de begrotingsbehandeling 2023 is de toezegging gedaan Provinciale Staten te betrekken 
bij de verdere uitwerking en ontwikkeling van de thema's en ideeën voor het Huis van de Demo-
cratie. Met de ateliersessies en de terugkoppeling van de opgehaalde resultaten daarvan geeft 
Gedeputeerde Staten daaraan invulling.  
 
1.2 Invulling van twee moties artikel 1 en motie geen toegangspoortjes.  
Dit voorstel komt ook tegemoet aan de moties ‘artikel 1’ en ‘geen poortjes’ die beide in de PS 
vergadering van 26 mei 2021 in meerderheid zijn aangenomen.   
 
2.1 Hospitality 
Provincie Flevoland wil burgers, overheden en partners welkom heten. Dat begint bij de begane 
grond en Statenzaal. Hier kan de gastvrijheid en openheid van Flevoland ervaren worden. Hier 
laten we zien dat wij de jongste provincie met een unieke geschiedenis zijn en werken aan de 
toekomst van Flevoland. We tonen in interactieve en tot de verbeelding sprekende presentaties 
de actuele thema’s in de samenleving en de (kern)taken die de provincie uitvoert. Daarnaast is 
er ook aandacht voor de historie en ontstaansgeschiedenis van de nieuwste provincie van Ne-
derland. De ruimte is flexibel om gasten en diverse doelgroepen te ontvangen. 
 
2.2. Ruimte  
Ruimtelijk gevoel die bij onze provincie hoort en functioneel ruimtegebruik staan centraal in de 
toekomstige begane grond en de Statenzaal. Een vergaderplek voor de volksvertegenwoordiger 
in de Statenzaal is gelijkwaardig en op één niveau (een ring) waarbij Statenleden hun werk met 
behulp van alle moderne faciliteiten kunnen uitvoeren. Het delen van informatie vindt plaats 
zonder dat het onderling contact verloren gaat tijdens het debat en dialoog. Het publiek is wel-
kom in de gastvrije Statenzaal waar men op de tribunes plaats kan nemen.  
 
2.3. Openbaarheid van bestuur 
De provincie laat zien dat zij transparant en toegankelijk werkt, in samenhang en in contact met 
mede overheden, maatschappelijke stakeholders en de inwoners. Dit dient in het ont werp terug 
komen. Het betreft specifiek de onderwerpen besluitvorming en lopende actuele projecten. Zo 
wordt bijvoorbeeld ook de agenda van de Provinciale Staten op een toegankelijke manier in-
zichtelijk gemaakt. Dit houdt in dat we de publieke toegankelijkheid willen ver groten en 
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transparantie willen aanbrengen in uitstraling en gebruik van de ruimtes. Een provinciehuis 
wordt een ontmoetingsplek zonder drempels waar burgers, overheden en partners welkom zijn.  
 
2.4 Circulaire en energie neutrale provincie  
Provincie Flevoland geeft graag het goede voorbeeld als het om circulaire en energie neutrale 
ambities gaat. Deze ambities moeten een prominente plek krijgen in het ontwerp. Bij de realisa-
tie van ruimtes moeten duurzame, hergebruikte en circulaire materialen toegepast worden.  
 
3.1 Inrichting buitenruimte 
Met het meenemen van de inrichting buitenruimte als thema wil de Provincie invulling geven 
aan motie biodiversiteit van 28 april 2021. 
 
4.1 Thema’s als inrichtingsprincipes voor Huis van democratie  
De thema’s die tijdens de ateliersessies met Provinciale Staten zijn geïdentificeerd vormen sa-
men input voor de architect. Ze worden als inrichtingsprincipes meegegeven voor het ontwerp 
van de begane grond, inclusief de Statenzaal, het restaurant en het werkgebied van de griffie   

 
9. Kanttekeningen 

Indien besloten wordt tot een nieuwe inrichting dient het integrale veiligheidsplan voor staten-
leden, bestuurders, medewerkers en bezoekers rand voorwaardelijk te zijn bij het ontwerp en 
uitvoering van de nieuwe inrichting en waar nodig geactualiseerd te worden. 

 
 
10. Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of periode 

ter inzage 

 Resultaten Atelier sessie 3 Provincie Flevoland BG 3056587 Tot       

  Tot       

  Tot       
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