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van deze brainstorm zullen gepresenteerd 
worden aan de MT’s van de P4 provincies en zal 
als input dienen voor de besluitvorming rondom 
het nieuwe traineeprogramma. 

Aansluitend hebben we in de middag onder 
begeleiding van traineecoördinator Lilian Wiegant 
het bestaande traineeprogramma geanalyseerd. 
Hierbij kwamen alle aspecten aan bod: van de 
selectieprocedure tot de detacheringen, en van 
het ontwikkelprogramma tot de begeleiding 
door mentoren. Voor alle onderdelen werden 
de volgende vragen beantwoord: wat gaat goed, 
wat kan er beter en wat kan er een volgende 
keer beter niet meer herhaald worden? Ook deze 
resultaten zullen gepresenteerd worden aan de 
MT’s van de P4 provincies en zal als input dienen 
voor de besluitvorming rondom het nieuwe 
traineeprogramma.

P4 technisch traineeship

Het P4 technisch traineeship is in maart 2017 voor 
het eerst van start gegaan. Het traineeship is een 
samenwerking tussen de vier Randstadprovincies 
en de zes trainees zijn in dienst van de infra-
afdelingen van de provincies. In 2 jaar tijd zijn de 
trainees werkzaam bij drie van de vier provincies. 
De derde periode begint per 1 augustus en de 
trainees zijn momenteel bezig met het afstemmen 
van hun volgende werkplek en opdracht. Op pagina 
5 is een overzicht te vinden van de achtergrond 
van de trainees en de werkzaamheden in de 
eerste twee periodes. 

Brainstormsessie & evaluatie 
technisch P4 traineeprogramma

Gezien het feit dat wij al over de helft van ons 
traineeprogramma zijn was het 18 mei tijd om 
zowel terug als vooruit te kijken. Op deze dag 
hebben we het bestaande traineeprogramma 
geëvalueerd en organiseerden we daarnaast 
een inspiratie sessie over hoe het volgende 
traineeprogramma eruit zou moeten zien. 

In de ochtend organiseerden Nirul en Maaike 
een brainstormsessie met collega’s vanuit de P4 
provincies over de vraag: welke (technische) kennis 
en competenties moet de provincie morgen in 
huis hebben? In twee groepen werd een antwoord 
gegeven op deze vraag door onder andere te kijken 
naar de verschillende transities die op de provincie 
afkomen (energietransitie, digitalisering, circulaire 
economie en klimaatadaptatie). Wat betekenen 
deze transities voor de rol van de provincie wat 
betreft de provinciale infrastructuur? En wat 
betekent dit voor de kennis en competenties die 
de provincie in huis moet hebben? De resultaten 

Het Traineeship

Overzicht na 1 jaar traineeship

Veel collega’s zijn inmiddels gewend aan het feit dat 
de P4 trainees regelmatig afwezig zijn op vrijdag. 
Dat komt omdat we naast onze werkzaamheden 
bij de provincie ook trainingen volgen als 

onderdeel van het traineeship, op excursie gaan 
(lees meer op pagina 16) en coachingsgesprekken 
hebben. Daarnaast zijn we ook zelf actief uit eigen 
initiatief, onder andere met Bureau Frisse Blikken 
(meer informatie op pagina 8). Een vol pakket 
aan werkzaamheden en bezigheden, maar vooral 
leuk, leerzaam en gevarieerd!

Op 16 februari hebben de trainees samen met 
de traineecoördinatoren van de verschillende 
provincies (Lilian Wiegant PZH, Nanine Meijer 
PFL, Walter Broek PNH en Jenny van den Heuvel 
PU), Evert Versluis van Agathos en persoonlijke 
genodigden teruggekeken op het eerste jaar van 
het traineeship. Het onderstaande filmpje biedt 
een overzicht van waar we ons in het afgelopen 
jaar voornamelijk mee hebben beziggehouden:

https://vimeo.com/273213917

Brainstorm over de provincie en het technisch talent van 

morgen (mei 2018)
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Verschillen tussen de provincies 
Zuid-Holland en Utrecht
Mick van der Steeg

De provincies Zuid-Holland en Utrecht zijn, qua 
geografische structuur, niet eens erg verschillend: 
beide provincies zijn vrij dichtbevolkt, er zijn 
enkele gebieden die erg belangrijk zijn vanwege 
de cultuurhistorische en natuurlijke waarden, 
er zijn een paar grote “corridors” van sporen en 
wegen. Dat maakt dat er erg integraal moet (of zou 
moeten) worden nagedacht over het aanpakken 
van verschillende problemen en het benutten van 
verschillende kansen.

Ook zijn er wel wat verschillen. Een voorbeeld 
vind ik dat er in Zuid-Holland al veel meer sprake 
is van integrale opgaven (opgavegericht werken), 
terwijl dit in Utrecht nog meer in transitie is (er 
wordt nog meer sectoraal gedacht). Wat ook 
opvalt is dat bij de afdeling mobiliteit in Utrecht 
er veel persoonlijke betrokkenheid is bij openbaar 
vervoer (“ik hou van openbaar vervoer, dus ik 
ga m’n best doen dat nog beter te maken”), 
terwijl er bij APP in Zuid-Holland zakelijker wordt 
gekeken naar de projecten (“er moet iets worden 
gedaan, en we gaan dat als projectteam doen”). 
Wat in Utrecht wel handig is, is dat op de eerste 
verdieping alle vergaderzalen zijn, terwijl het bij 
de provincie Zuid-Holland soms wel even zoeken 
is naar waar je als bezoeker moet zijn.
 

Tot slot vallen mij wat stedenbouwkundige dingen 
op. Zo lijkt de provincie Zuid-Holland veel meer 
een onderdeel te zijn van de stad en provincie 
(goed bereikbaar, in de stad, delen van het 
gebouw openbaar toegankelijk, aantrekkelijke 
buitenruimte), terwijl het provinciehuis in Utrecht 
toch wel enigszins “verstopt” is en gesloten 
(op een bedrijventerrein, vooral met de auto 
bereikbaar, geen openbare delen in het gebouw, 
ongezellige en ontoegankelijke buitenruimte).
 
Vanaf augustus zal ik naar de provincie Noord-
Holland gaan. Ik ben heel erg benieuwd naar 
de overeenkomsten en de verschillen tussen de 
provincies Zuid-Holland en Utrecht. Ik hoop dat 
uiteindelijk dat we alle positieve punten van de 
provincies zo veel mogelijk kunnen toepassen.
 

Provinciehuis Zuid-Holland in het centrum van Den Haag

Provinciehuis Utrecht aan de A27



Training Leiderscha(a)p
Joris Luyt

De meeste trainingen georganiseerd door 
Agathos verlopen op ongeveer dezelfde manier: 
ter voorbereiding lezen we het één en ander, 
we sturen vaak een casus door naar Evert, en 
op de dag zelf gaan we naar één van de vier 
provinciehuizen, waar we onderling en met gasten 
oefeningen doen en de casussen doorspreken. 
Een format wat goed en efficiënt werkt, en ook 
geschikt is voor veel verschillende onderwerpen: 
adviesvaardigheden, politiek-bestuurlijke 
sensitiviteit, projectmanagement, noem maar op. 
Maar op 17 november 2017 liep het heel anders.

Van tevoren was er een sluier van geheimzinnigheid. 
Onder de weinigzeggende noemer “Inzicht, invloed 
en eigenaarschap” werden we gesommeerd om 

‘s ochtends in het verre Buren in de Betuwe te 
verschijnen, met laarzen. De verwachting was dat 
we ‘met de poten in de klei’ zouden gaan staan, 
maar waarom, dat was nog niet duidelijk. Ook in 
het eerste uur kwam er nog niet veel verheldering 
met een inleiding over leiderschapsvormen, tot 
plots de rondlopende hond een rol ging spelen 
in de uitleg. Het bleek een herdershond te zijn, 
want, jawel, we gingen schapenhoeden. 

De drie leiderschapsvormen, te weten de 
‘meewerkende voorman’, ‘de voorloper’ en 
‘zelfsturing’, konden we meteen in de praktijk 
brengen door een kleine groep schapen door 
poortjes heen te krijgen. Eén iemand werd 
aangewezen als leider en mocht als enige spreken. 
Afgezien van wat dit zegt over de gewenste relatie 
tussen leidinggevende en medewerker, waren 
er ook direct moeilijkheden met de uitvoering. 
Schapen staan namelijk het liefst stil, en blijven bij 

voorkeur bij elkaar. De vraag of dit een passende 
parallel is met provincieambtenaren valt buiten 
de scope van deze column.

Er gaat dus sowieso iets mis bij het leiden van 
de schapen, en dan komen de moeilijke keuzes: 
Anticipeer je op problemen en behoud je het 
overzicht (‘de voorloper’), of ga je zelf helpen 
met het verplaatsen van schapen (‘meewerkend 
voorman’)? Of communiceer je de doelen 
duidelijk en grijp je pas in als mensen door elkaar 
heen gaan lopen (‘zelfsturing’)?

En zo blijkt dat je in de praktijk een andere 
leiderschapsstijl aan kan hangen dan je van tevoren 
dacht, dat onderling de stijlen kunnen verschillen, 
en vooral dat je allemaal andere valkuilen hebt 
en dus veel van elkaar kunt leren. Een ongewone 
training, maar heel leerzaam en toepasselijk, en 
ook heel erg leuk.
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wegen is in februari opgeleverd. De tweede 
opdracht (Provincie Noord-Holland) over de 
opschaling van de werkwijze van de wegen van de 
energietransitie en de derde opdracht (Provincie 
Zuid-Holland) over het binden van jong talent zijn 
inmiddels in volle gang. Op de volgende pagina’s 
lees je meer over deze opdrachten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met één van de trainees of via het algemene 
mailadres: contact@bureaufrisseblikken.nl. Neem 
ook een kijkje op www.bureaufrisseblikken.nl. 

Collega’s bij de provincies die hulp nodig 
hebben bij een vraagstuk kunnen bij Bureau 
Frisse Blikken aankloppen. Mocht de opdracht 
worden aangenomen naar aanleiding van een 
intakegesprek, gaan de trainees in een korte 
periode aan de slag met het vraagstuk en leveren 
aan het eind direct advies op maat. Dat kan 
bijvoorbeeld in de vorm van een rapport, een 
presentatie of een video.

De eerste opdracht (Provincie Utrecht) over 
elektriciteitsopwekking op en langs provinciale 

Als technisch trainee kunnen leren bij vier 
verschillende provincies is onwijs mooie 
uitgangspositie. Dat beseffen we als groep maar 
al te goed. Vanaf het begin van ons traineeship 
waren we al op zoek naar een manier om met 
elkaar samen te werken om zo ook samenwerking 
tussen de provincies te bevorderen. Het is namelijk 
niet alleen een onwijs mooie uitgangspositie voor 
ons, maar ook de provincies moeten kunnen 
profiteren van het feit dat er jonge, enthousiaste 
mensen bij en tussen de P4 actief zijn! Vanuit 
dat oogpunt hebben we Bureau Frisse Blikken 
(BFB) opgericht: een intern adviesbureau voor 
provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland. 

Bureau 
Frisse Blikken

_Opdracht #1 

Van N-weg naar E-weg
Opdrachtgever: Werner Spekkink

Provincie Utrecht

In februari hebben wij met Bureau Frisse Blikken 
onze eerste opdracht gedaan. Vanuit de provincie 
Utrecht kregen wij de vraag om te kijken naar wat de 
beste manier is voor het opwekken van elektriciteit 
op en langs provinciale wegen. Concrete 
aanleiding van deze vraag was een aankomend 
pilot project met Wattway (zonnepanelen op 
het wegdek) in de provincie Utrecht. Werner 
Spekkink, projectleider van dit project, wilde 
weten of er wellicht nog onbekende voordelen 
zaten aan het aanbrengen van zonnepanelen op 
wegen, zoals het kunnen verwarmen van de weg 
(waardoor er minder gestrooid hoeft te worden) 
of bijvoorbeeld het minder snel slijten van de 
weg doordat de zonnepanelen de onderliggende 
constructie zouden beschermen. Ook was hij 
benieuwd naar alternatieven voor de opwekking 
van elektriciteit op het provinciaal wegenareaal.

Wij hebben voor deze opdracht de verschillende 
manieren van energieopwekking geïnventariseerd 
die toepasbaar zijn op en langs infrastructuur. Een 
aantal technieken, zoals elektriciteitsopwekking 
uit planten en kleine windmolens, bleken al 
snel minder geschikt voor toepassing langs 
infrastructuur. Wel bleken zonnepanelen 
geïntegreerd in geluidsschermen en zonnepanelen 
in en op de weg een goede manier om energie 
op te wekken. Dit laatste is vooral  geschikt 
omdat de provincie veel areaal heeft waar dit 
toegepast zou kunnen worden. Daarnaast is de 
techniek nog niet uitontwikkeld (met name de 
weerbaarheid van het product wordt nog verder 
verbeterd), wat zou kunnen betekenen dat het 
product nog beter toepasbaar wordt op het 
Nederlandse wegennet. De potentie van een 
grote afzetmarkt en de verdere verbetering van de 
techniek zou kunnen betekenen dat de prijs voor 
deze twee toepassingen nog verder gaat dalen 
(een hoge prijsontwikkelingspotentie), wat een 
aantrekkelijke kosten-baten analyse tot gevolg kan 
hebben.

Deze eerste opdracht was een leuke eerste 
opdracht waarin we onze technische kennis 
hebben kunnen toepassen. Daarnaast was het 
leuk om te merken dat er veel belangstelling 
is voor ons onderzoek. Omdat trainees bij de 
provincie Utrecht nog niet zo “gemeengoed” zijn 
als bij Noord- en Zuid-Holland, was het ook leuk 
dat we ons op deze manier konden presenteren. 
Een goed leerpunt voor ons in deze opdracht: we 
vinden het belangrijk dat we echt onze “frisse blik” 
over een probleem kunnen laten gaan. De nadruk 
lag nu meer op de technische inventarisatie kant 
van deze opdracht. In het vervolg willen we hier 
een betere balans in vinden. De frisse blik is 
immers, naast onze technische achtergronden, 
een belangrijke meerwaarde van ons als kleine, 
jonge traineegroep.

Resultaat uit onderzoek Bureau Frisse Blikken, van N-weg 

naar E-weg (feb. 2018)
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Wattway nou is, en ook om zo objectief mogelijk 
te kijken naar de vraag of het überhaupt kan en 
wat de haalbaarheid in de toekomst zou kunnen 
zijn. Ook zijn we blij met de aanbeveling om door 
te gaan met energie uit infrastructuur, dus dat 
doen we nu ook met de testlocatie bij Kockengen. 
Aan het eind van het jaar gaan we dit teststuk 
evalueren op slijtvastheid, of het niet los laat, hoe 
hoog de energieopbrengst is, of het stroef genoeg 
is, of het niet glad is in de winter, etc. Hieruit volgt 
dan ook een business case. Hoewel het bijna 100% 
zeker is dat daar uitkomt dat het nu niet rendabel 
is, biedt jullie stuk, waarin er een “best guess” zit 
voor de toekomst, wel een optimistische doorkijk 
naar 2030 en 2050. Misschien dat we dan wél een 
business case rond kunnen krijgen.

_Opdracht #2

Opschaling innovaties N470 en 
N211
Opdrachtgever: Chris de Vries

Provincie Noord-Holland

Toen wij ons plan voor Bureau Frisse Blikken 
presenteerden aan het Infra-MT van de P4, 
werden ook de projecten van de N211 en N470 
gepresenteerd. Dit zijn twee energieneutrale 
wegen van de provincie Zuid-Holland, onder de 
naam van wegen naar de toekomst. Reacties 
op de presentatie waren enorm positief en het 
collectieve idee was dat de innovatieve manier 
van werken ook in de andere provincies verder 
moest worden gebracht. We zijn er immers om 
van elkaar te leren en samen verder te komen!

Hierna hebben we Chris de Vries van de provincie 
Noord-Holland benaderd met de vraag of hij 
opdrachtgever wilde zijn voor een opdracht over 
dit onderwerp. Hij reageerde hier enthousiast 
op en samen met hem hebben we een opdracht 
geformuleerd om de lessons learned bij deze 
projecten op te halen en te verspreiden onder de 
andere provincies.

Vervolgens zijn wij als Bureau Frisse Blikken aan 
de slag gegaan en hebben we de mensen die 
betrokken zijn bij deze projecten geïnterviewd. 
Tijdens en na dit gesprek hebben we geanalyseerd 
wat er bij deze projecten anders is gedaan en hoe 
het team heeft gezorgd voor innovatie. Dit willen 
we graag verwerken in een blijvend en makkelijk 
deelbaar product: een kort en informatief 
animatiefilmpje. Hier zijn we momenteel mee 
bezig en binnenkort zullen we het resultaat met 
jullie delen!

_Opdracht #1

Ervaringen van Werner Spekkink 
als opdrachtgever BFB

De concrete aanleiding was het pilotproject op de 
N401 bij Kockengen. Hier ligt sinds 2 weken een 
proefvlak. Binnen de organisatie denken we wel 
eens in een koker, waardoor we het al gauw eens 
zijn met elkaar. Jullie frisse blik hebben we gebruikt 
om wat meer afstand te nemen en te kijken wat 

“...biedt jullie stuk, waarin er een 
“best guess” zit voor de toekomst, 
wel een optimistische doorkijk naar 
2030 en 2050...”

_Opdracht #3

Binden van jong talent bij de 
infra-afdelingen van de provincie
Opdrachtgevers: Petrouchka den Dunnen & 

Mirza  Milosevic, Provincie Zuid-Holland

Een van de dingen die al snel opviel als nieuwe 
trainees binnen provincieland is het relatief 
kleine aandeel van jonge mensen binnen de 
provincie. Over het algemeen is dit niet alleen een 
observatie van ons: het blijkt namelijk moeilijk te 
zijn om jonge mensen enthousiast te maken voor 
een baan bij de provincie. Maar hoe komt dat dan 
en wat kunnen we als provincies anders doen 
om dit te veranderen? Met deze vraag hebben 
we de derde opdracht van Bureau Frisse Blikken 
te pakken. Met Petrouchka en Mirza (provincie 
Zuid-Holland) als opdrachtgevers hebben we de 
vraag gespecificeerd naar jong talent bij de infra-
afdelingen van de provincies, met een focus op 
beheer en onderhoud. 

Als eerste input is er een brainstormsessie 
georganiseerd over de toekomstige behoefte van 
de provincie aan talent voor de infrastructurele 
werkzaamheden. Hierover is meer te lezen op 

pagina 3. Doel van deze brainstorm was om 
te verkennen wat voor soort medewerker er 
nodig is om de infrastructurele kerntaak van de 
provincie uit te kunnen voeren, gezien wat er 
aan veranderingen op de provincie afkomt. Dat is 
gezien van het perspectief van de provincie, maar 
wat wil het jong talent zelf?

Om een indruk te krijgen wat jong talent zoekt 
in een baan en wat voor beeld ze hebben bij de 
(provinciale) overheid zijn we naar de TU Delft 
gegaan om met studenten in gesprek te gaan. Met 
deze indrukken als context zijn we momenteel 
bezig met de verdere uitwerking van de opdracht. 
Leuk om te vermelden is dat het resultaat van 
de opdracht een concreet advies zal zijn: geen 
rapport, maar iets waar de provincie meteen mee 
aan de slag kan. Wordt vervolgd!

De resultaten van de gesprekken met studenten aan de TU 

Delft met elkaar delen, faculteit Bouwkunde (25 mei 2018)
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P4 Kennisdeling

Klimaatadaptieve infrastructuur
Alexander Nefs, Provincie Zuid-Holland

apa.nefs@pzh.nl

Nog geen half jaar geleden zat ik met collega’s 
van infrastructuur aan tafel om van gedachten 
te wisselen over klimaatadaptatie. Nog zoekend, 
veel vragen en zonder informatie. Waar hebben 
we het nu eigenlijk over? En hoe maken we het 
concreet voor ons dagelijks werk? “Want daar 
kunnen wij iets mee!” was de reactie van infra-
collega’s. Vanuit daar is het idee ontstaan om een 
klimaatstresstest provinciale infrastructuur uit te 
voeren. En sindsdien hebben we mooie stappen 
gezet.
 
Kort na de gesprekken hebben we een integraal 
projectteam samengesteld met mensen 
vanuit infrastructuurbeleid, -uitvoering en 
klimaatadaptatie. Het team heeft veel in beweging 
gezet. Er is een klimaatatlas gepubliceerd waarin 
de resultaten van de klimaatstresstest zijn op te 
vragen en infra-collega’s maken hier nu gebruik 
van voor uitvoering en beleid.

De resultaten van de klimaatstresstest zijn 
vervolgens voorgelegd in een risicodialoog 
waardoor men bewust is geworden van de 
mogelijke effecten en de eventuele risico’s op 
financieel en inhoudelijk gebied. Na de risicodialoog 
heeft er nog een kansendialoog plaatsgevonden 
waar de assetmanagers verantwoordelijkheid 
hebben gepakt om klimaatadaptatie te borgen in 
het dagelijks werk. Denken vanuit mogelijkheden 
stond in deze bijeenkomst centraal. De 
assetmanagers gaan er mee verder.
 
Maar we zijn er nog niet. Voor het zomerreces 
willen we graag het onderwerp borgen in 
projecten/aanbestedingen op korte en lange 
termijn. Die gesprekken lopen. Verder maken we 
deze ontwikkelingen graag zichtbaar, bijvoorbeeld 
ook via deze P4-uitgave!
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De OTL en het Kwaliteitsteam 
Systeemgericht Werken 
Jack de Rijke, Provincie Flevoland

jack.derijke@flevoland.nl

Systeemgericht werken is één van de richtingen 
waarin de provincie Flevoland zich verder wil 
ontwikkelen. De afdeling infrastructuur werkt sinds 
kort met kwaliteitsteams: teams die de ruimte 
krijgen om op verschillende gebieden binnen de 
afdeling, zoals projectbeheersing of communicatie, 
bottom-up praktische verbeteringen door te 
voeren of ontwikkelingen te implementeren. 
Het kwaliteitsteam Systeemgericht Werken staat 
onder andere voor het bij elkaar brengen van de 
beheerder van infrastructuur en de uitvoerder 
van infrastructurele projecten via gezamenlijke 
werkwijzen en centrale informatievoorziening.

Om dit voor elkaar te krijgen zetten wij bijvoorbeeld 
een eisenbibliotheek op, en verbinden deze 
met de projectomgeving in Relatics via een OTL, 
een zogenaamde Object Type Library. Deze 
verbinding zorgt ervoor dat de beheerder het 
project ondersteunt met standaardeisen, die 
de teams makkelijk in hun projectomgeving 
kunnen importeren. En de projectteams helpen 
de beheerder weer door eisen aan te vullen en 
aan te scherpen.  Verder wordt het gedachtegoed 
Systems Engineering breder bekend door het 
werken met (klant)eisen, objecttypen en de 
verschillende bomen.

Voor zo’n OTL komen namelijk veel ontwikkelingen 
bij elkaar, zoals Bouw Informatie Management 
(BIM), Systems Engineering, contractmanagement 
en Asset Management. We merken dat provincies 
elkaar op BIM en OTL-gebied veel opzoeken, en 
concreet ook veel aan elkaar hebben. Door de 
complexiteit en de uiteenlopende korte termijn 
doelen van de verschillende provincies laat 
een echt gezamenlijke aanpak nog even op zich 
wachten, maar wij merken dat dit steeds dichterbij 
komt!



Waarom mobiliteit 
belangrijk is
Robert van Leusden, Provincie Utrecht 

robert.van.leusden@provincie-utrecht.nl

Mobiliteit is een van de belangrijke pijlers die 
wonen en werken faciliteert. Je wilt naar je werk, 
naar school, naar winkels, en mobiliteit faciliteert 
dat. Per definitie is mobiliteit regionaal en niet 
alleen lokaal en dat betekent dat je als provincie 
dus ook een regisseursrol hebt om die dingen 
samen te brengen. Die regisseursrol is ook waar 
we bij U Ned (het programma voor wonen, 
werken en mobiliteit op de (middel)lange termijn), 
waarover vanmorgen (28 mei 2018) een artikel in 
de Volkskrant verscheen, op inzetten. Belangrijk is 
ook dat het beeld van mobiliteit in ontwikkeling is. 

Waar er eerst heel sectoraal werd nagedacht over 
de verschillende vormen van mobiliteit (fiets, auto, 
bus), wordt er nu veel meer multimodaal naar de 
vervoersstromen gekeken. Er wordt nu veel meer 
nagedacht over de totale beweging van A naar B 
en veel minder over de afzonderlijke modaliteiten. 
Daardoor ontstaat er meer samenhang tussen de 
verschillende modaliteiten. In U Ned wordt in beeld 
gebracht waar er groei kan gaan plaatsvinden van 
woningen en arbeidsplaatsen, in samenhang met 
hoe mobiliteit daar wordt gefaciliteerd. De zeer 
grote groei in de regio Utrecht zorgt ervoor dat het 
soms lastig is om de vervoersvraag van inwoners, 
werknemers en bezoekers te faciliteren. Door 
integraal te kijken naar ruimtelijke ontwikkeling 
en mobiliteit proberen we uiteindelijk een betere 
samenwerking en samenhang te creëren in het 
mobiliteitsbeleid van de provincie.
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Ontwikkeling van 
gebiedscontracten 
Marco Hofman, Provincie Noord-Holland

hofmanm@noord-holland.nl

De wens om van een uitvoeringsorganisatie te 
veranderen naar een regie-organisatie heeft 
tot stevige keuzes geleid. Zo gebruiken we nog 
vrijwel alleen geïntegreerde contracten voor 
onze projecten. Voor onderhoud gaan we nog 
iets verder. We besloten niet alleen al het werk 
(in een gebied) gedurende langere tijd door 
één aannemer uit te laten voeren, we besloten 
die aannemer ook te laten bepalen wat er 
gedaan moet worden. Niet ‘drie keer per jaar 
maaien’ maar ‘een zekere beeldkwaliteit van 
de weg in stand houden’. Ook het variabele 
onderhoud, zoals asfalteren, maakt deel uit van 
deze ‘gebiedscontracten’. Met het (voorlopig) 
gunnen van het 6e contract is heel Noord-Holland 
nu voorzien van voor 10 jaar gecontracteerde 
aannemers die wegen, vaarwegen en kunstwerken 
op een net kwaliteitsniveau houden.



Excursies

Hoogheemraadschap Rijnland

Op 7 mei zijn we met de trainees op excursie 
geweest naar het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. Deze excursie is op een interessante 
manier tot stand gekomen. Toen we begonnen 
met dit traineeprogramma werden we op de 
eerste training welkom geheten bij de provincie 
Zuid-Holland en hadden we een gesprek Rogier 
van de Sande, vanuit zijn rol als gedeputeerde 
en 1e plaatsvervangend CDK. Dit was een erg 
leuk gesprek. We spraken af dat we na een jaar 
elkaar nogmaals zouden spreken, over hoe het 
ons beviel en wat ons opviel aan werken bij en het 
verschil tussen de provincies. Een week later werd 
bekend dat Rogier zou stoppen in zijn functie als 
gedeputeerde en dat hij Dijkgraaf zou worden bij 
Rijnland.

Hij is ons gelukkig nog niet vergeten en op ons 
verzoek om nogmaals met hem in gesprek te gaan 
ging hij graag in. De middag begon met een lunch 
met Rogier waarbij we onze tijd bij de provincie 
met hem deelden. Daarnaast deelde hij hoe 

het bevalt in zijn nieuwe functie, gevolgd door 
een presentatie over de geschiedenis van het 
waterschap en waar Rijnland zich mee bezighoudt 
en wat de relatie is met de werkzaamheden van 
de provincie. Hier zijn we vooral ingegaan op 
het thema klimaatadaptatie, wat een belangrijk 
topic is bij het waterschap en nu ook leeft bij de 
provincie. Daarna zijn we het archief in geweest, 
waar we onder andere de oprichtingsakte van het 
waterschap, vele historische kaarten en fraaie 
hensbekers hebben gezien. Daarna heeft Rogier ons 
meegenomen naar de waterzuiveringsinstallatie 
in Katwijk. We hebben een rondleiding over het 
terrein gekregen waarbij de volledige cyclus van 
de zuivering is uitgelegd. Ten slotte hebben we 
de parkeergarage onder de duinen in Katwijk, die 
tevens dient als kustversterking, bezocht.   
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IPO

Donderdag 17 mei was het dan zover. Veel 
over ze gehoord, lief en leed gedeeld maar nog 
weinig mee samengewerkt, de trainees gingen 
op bezoek bij het IPO. Door goede voorbereiding 
van beide kanten stond er een leuk en gevarieerd 
programma met verschillende presentaties en 
een uitdagende casus.

De wens voor de excursie ontstond doordat de 
trainees vaak het IPO ergens genoemd zagen 
staan of juist dat ergens een overleg was in “IPO 
verband”. Hierdoor werden we nieuwsgierig en 
gezien de aanmeldingen van andere trainees 
(Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) waren 
wij niet de enige. Daarom was het fijn dat de 
eerste presentatie (Hester Menninga) ons een 
goede introductie gaf over het IPO zelf, de rol en 
de gehele organisatiestructuur van het IPO.

Vervolgens zijn we aan de hand van een aantal 
voorbeelden meegenomen in de onderwerpen 
die bij het IPO voornamelijk behandeld worden 
en hoe deze thema’s aangepakt worden. Zo 
zijn regionale mobiliteit, woningbouw, vitale 
landbouw en energietransitie voorbeelden waar 
het IPO veel mee bezig is en raakvlakken heeft 
met de werkzaamheden van de trainees.

Later is door Doorle Offerhaus dieper ingegaan 
op de organisatiestructuur en de functies van 
de verschillende adviescommissies (AAC, BAC en 
werkgroepen). Dit gaf voor ons als trainees een 
helder inzicht in de processen die bij het IPO lopen 
en hoe we daar als provincietrainees invloed op 
zouden kunnen hebben. Zonder bij te komen van 
alle informatie gingen we door met een nieuwe 
presentatie over de BNC procedures. Hierbij viel 
vooral op hoeveel stukken binnenkomen, gefilterd 
worden en besproken/behandeld worden.

Samen met Marielle Hetem vlogen we door het 
thema energietransitie. Voor P4 trainees Guus en 
Maaike was dit een ontzettend relevant onderwerp 
aangezien zij bezig met het gezamenlijk inkopen 
van duurzame energie met meerdere provincies 
en dus de problematiek van het IPO herkenden.  

Van de Provincie Utrecht was Merijn de Jong 
gedetacheerd bij het IPO en werkzaam bij o.a. 
het DROW. In de casus werd goed duidelijk dat 
het  voor het IPO een flinke uitdaging is om van 12 
politieke organisaties een gezamenlijk standpunt 
op te stellen en die af te stemmen met de andere 
externe partijen. In de afbeelding is aangegeven 
welke partijen voor onze casus betrokken waren. 
Vandaar dat het IPO vaak op hoofdlijnen blijft en 
daar de overeenkomsten zoekt. Hoewel alle P4 
trainees aangaven dat ze blij zijn dat er mensen 
zijn die daar enthousiast van worden, zou geen 
van de trainees dit zelf graag doen. We werken 
liever met iets concretere resultaten.
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P4 Excursie
Best bereikbare provincie
22 maart 2018

Best bereikbare provincie

Een van de ambities van de provincie Zuid-Holland 
is om de best bereikbare provincie te zijn. Maar 
hoe doe je dat dan? Om hier een beeld van te 
krijgen zijn we op 22 maart op excursie geweest in 
Zuid-Holland. Voor een impressie van de dag kun 
je het onderstaande filmpje bekijken:

https://vimeo.com/263151032

De dag begon op Rotterdam Centraal waar we 
eerst een wandeling hebben gemaakt naar de 
Luchtsingel. Dit project verbindt het centrum van 
Rotterdam met de Agniesebuurt. De luchtbrug is 
gecrowdfund en komt ten noorden van het spoor 
uit bij het oude Hofplein station, waar vroeger 
de trein naar Scheveningen aankwam. Het oude 
station is inmiddels opgeknapt en is middels de 
Luchtsingel goed te bereiken vanuit het centrum. 

Vervolgens zijn we teruggelopen naar Rotterdam 

Centraal om een OV-fiets op de halen en door 
het centrum richting de Erasmusbrug te fietsen. 
Daar konden we met de fiets de Waterbus op 
en genieten van de skyline van Rotterdam vanaf 
het water. Onze tijd op de waterbus hebben we 
ook besteed met informatie opdoen over R-NET 
en fietsen in Zuid-Holland. Hiervoor keken we 
een aantal informatieve filmpjes en hadden we 
na elk onderwerp een discussie waaruit ook een 
vraag naar voren kwam die we aan het eind van 
de dag konden stellen aan gedeputeerde Floor 
Vermeulen.

In Alblasserdam hebben we de Waterbus 
achtergelaten en zijn we per fiets naar VeloComfort 
gereden, een bandsysteem langs de trap van een 
viaduct om gemakkelijk met de fiets op het viaduct 
te komen. Dankzij dit systeem hoeven fietsers niet 
meer om te rijden om de Noord over te steken en 
verkorten op deze manier hun reistijd. Daarna zijn 
we over de snelfietsroute F15 door Papendrecht 
gefietst om vervolgens de Beneden Merwede 
over te steken richting Dordrecht. 19

In Dordrecht kregen we een presentatie van de 
directeur van de Waterbus, over het reilen en 
zeilen van de organisatie en de  ambitie om meer 
te doen met vervoer over water. Na de presentatie 
hebben we de fietsen achtergelaten op het station 
van Dordrecht en zijn we per intercity naar Den 
Haag gereisd. In de trein hebben we nog informatie 
opgedaan over de A12 parallelstructuur en ook 
hierover was er een goede discussie.

De dag werd in Den Haag afgesloten met een 
gesprek met gedeputeerde Floor Vermeulen. 
Het gesprek was open, inhoudelijk en fijn. Ook 
de vragen die we gedurende de dag hebben 
geformuleerd en gefilmd, hebben we laten zien 
en besproken. Als bedankje hadden we een echt 
P4 cadeau voor Floor: Haagse hopjes, Droste 
chocolade, Flevosap en Spakenburgse koek!

Gedeputeerde Floor Vermeulen van ZUid-Holland met de P4 

trainees na het gesprek over de ambitie “best bereikbare 

provincie“ (mrt. 2018)




