
 
1

1
1VERBOUWING PROVINCIEHUIS FASE 2:

INRICHTINGSPRINCIPES VOOR HET ONTWERP BG+SZ.

BASIS

MOTIES

VISIE

BEGANEGROND

STATENZAAL
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2DE BASIS: DE RESULTATEN ATELIER SESSIES

Leidraad bestuurlijke vernieuwing
Thema’s:
• Hospitality
• Ruimte 
• Openbaarheid van bestuur
• Circulaire en energie neutrale provincie
In de atelier sessie  1 zijn de leidraad en thema’s geladen met taal.

De leidraad en thema's zijn de kaders voor het toekomstige ontwerp voor de begane grond van de 
architect.
Op basis van deze kaders en beelden is in de ateliersessie 2 taal en beeld opgehaald als referentie voor 
het toekomstige ontwerp.

Er is een conceptueel inzicht gemaakt vanuit twee perspectieven, hierop zijn in de derde ateliersessie 
waarden en effecten geprojecteerd 
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3DE MOTIES

Moties

Grondwet artikel 1, onderzoeken of er in het publiek gedeelte van het Provincie huis een plaats is waar de 
grondrechten van de Grondwet in beeld kan worden gebracht in welke vorm dan ook.
Biodiversiteit als uitgangspunt provinciaal beleid.

Verplaatsen van de toegangspoortjes

Notitie

‘Actieplan Het Goede Voorbeeld’, circulaire en energie neutrale provinciale organisatie.



 
4DE VISIE

4
4

TOEKOMST

PROJECTEN

VERLEDEN

STUKKEN

HEDEN

MENS
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6BEGANEGROND, ZONERING/SCHETS

5
6

• Uitbreiding van de Statenzaal
• Een grote ring met 4 interruptiepunten 
• Verplaatsbare tribunes binnen de zaal
• Vouwwand statenzaal -betere zichtbaarheid 

van de zaal
• De zaal kan volledig open richting de 

ingang
• Digitale schermen binnen de ring
• De statenzaal kan  worden 

getransformeerd tot een grote open ruimte
• Extra Commissie kamer

• Ruimtelijk gevoel
• Functionele gebieden in de open ruimte 
• Verbonden door de “park”, biodiversiteit
• BG grotendeels open voor de burgers
• Gastvrij ontvangst samengevoegd met Koffiebar + 

barista
• Informele zitplekken bij de koffie bar, thuisgevoel, 

werkcafe.
• Objecten en digital experience
• Digitale schermen met de informatie over de provincie
• Rustig werkgebied in de openbare ruimte

Aanmeld
Balie/koffie

Werkcafe

Buiten 
terras

Restaurant op
hetzelfde niveau brengen

Commissie kamer

Platform

Podium

Foyer

Verplaatsbare
tribunes

Vouwwand

Digitale scherm/media-wall

Informeel ontmoeten, 
wachten, werken

Wachten, koffie

Stukken,
Digital,
experience

Toiletten
uitbreiden?
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8SFEERBEELDENOPENBARERUIMTE

7
8

Werkcafe

Ontmoeten/werken

Koffie bar 
Park, biodiversiteit

Gastvrije ontvangst

Ontmoeten/werken
Ontmoeten/werken

Digitale boodschap

Wachten, koffie
Informeel ontmoeten, 
wachten, werken

Mensen, het  team



 
9SFEERBEELDENRESTAURANT

8
9

Ontmoeten/werken

Koffie bar Bakker

Grote evenementen



 
10SFEERBEELDENEXPOSITIES
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11INDELINGSTATENZAAL

6
11

Statenzaal tijdens vergaderingen Statenzaal open voor publiek en 
getransformeerd tot een grote ruimte

Podium

Verplaatsbare
tribunes

Vouwwand
gesloten

Vouwwand
open

Podium

Verplaatsbare
tribunes

Tafels en schermen
worden omhoog getild

Digitale schermen binnen de ring 
vanuit de vloer tot tafelhoogte

42 zitplaatsen x 91 cm 1ste ring, bestaande situatie 75 cm per zitplaats
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13SFEERBEELDENSTATENZAAL

10
13

Grote evenementn
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14TOEVOEGINGEN

De huidige inrichting van het buitengebied 
bestaat uit kenmerkende waterpartij, 
grastaludes, rietoevers, logo Flevoland in 
bestrating en grondkeringen met 
schanskorven waar ook de brug op steunt. 

Met het buiten gebied moet verbinding 
tussen de begane grond en de 
buitenruimten en de toekomstige autoluwe 
omgeving worden gecreëerd. 
De provincie wil zich laten zien en 
bezoekers verwelkomen. Deze toevoeging 
aan het buitengebied wordt  op een 
duurzame wijze met biodiversiteit 
gerealiseerd.

Inrichting buitenruimte.
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15TOEVOEGINGEN

Integrale veiligheid voor statenleden en bestuurders

Bij het beveiligen staat informatie, een proactieve, een integrale en gastvrije aanpak centraal. Informatie 
staat voorop in beveiliging, hierdoor kan de beveiliging op de eventuele dreiging worden afgestemd. Een 
risico analyse en matrix vormt de basis van het beveiliging beleid. Vanuit dit beleid worden keuzes 
gemaakt en maatregelen genomen zoals hieronder in de tabel is weergegeven. 

Veiligheid

Beveiliging

niveau

Kans op 

incident

Maatregel 1 Maatregel 2 Maatregel 3 Maatregel 3 Maatregel 4

1 Zeer klein Gastvrouw

2 Klein Gastvrouw Camera toezicht

3 Neutraal Gastvrouw Camera toezicht Beveiliger Opschaling 4 uur

4 Groot Gastvrouw Camera toezicht Beveiliger plus Opschaling 2 uur

5 Zeer groot Gastvrouw Camera toezicht Beveiliger plus Opschaling 1 uur Politie
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