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Doel

Dit document geeft inzicht in het project renovatie Binnenhof en de manier waarop het Rijksvastgoedbedrijf wil samenwerken met 

marktpartijen om dit project succesvol te realiseren. Daarmee vormt het de basis voor de gesprekken met marktpartijen over een  

mogelijke samenwerking. Dit document biedt geen recht of plicht voor enige partij en maakt geen onderdeel uit van een overeenkomst. 

De overeenkomst is onderwerp van gesprek en wordt op onderdelen samen met de marktpartijen ingevuld. 

Renovatie Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken en  

bevinden zich de Grafelijke Zalen. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het Binnenhofcomplex, een acht eeuwen oud monument dat 

continu ‘in bedrijf’ is. Na een periode van intensief gebruik kampt het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken.  

Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor veilige en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. En om het  

cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.

De renovatie van het Binnenhof gebeurt in één keer. Het Binnenhof is dan helemaal leeg. Alle Kamerleden, de minister-president en zijn 

staf, bestuurders en ambtenaren krijgen tijdens de renovatie van het Binnenhof een andere werkplek. 

Vanwege de renovatie verhuist de Tweede Kamer in 2020 voor een periode van 5,5 jaar naar de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag. 

Hier was tot medio 2017 het ministerie van Buitenlandse Zaken gevestigd. De Eerste Kamer en de Raad van State verhuizen tijdelijk naar 

het gebouw aan het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52. De minister-president en zijn staf (ministerie van Algemene Zaken) werken 

tijdens de renovatie bij het Catshuis. Op het terrein van het Catshuis wordt dan tijdelijke kantoorruimte neergezet.

Indien mogelijk zal de Eerste Kamer eerder terugkeren op het Binnenhof.

De renovatie van het Binnenhof is onderdeel van het ‘Programma Renovatie Binnenhof’. Dit programma bestaat uit:

• de renovatie van het Binnenhofcomplex; 

•  het realiseren van de tijdelijke huisvesting voor de Eerste Kamer en Raad van State in het gebouwcomplex aan het  

Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat 52;

• het realiseren van de tijdelijke huisvesting voor de Tweede Kamer in het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 67;

• het realiseren van tijdelijke huisvesting voor het ministerie van Algemene Zaken op het terrein van het Catshuis.

Dit is visueel weergegeven in figuur 1 (zie bijlage 2 voor grotere weergave). Dit document heeft alleen betrekking op de renovatie van het 

Binnenhofcomplex.

Inleiding
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Hoofdstuk 1 beschrijft de opgave: de aanleiding van het project, de projectdoelstellingen, de ambities die zijn gesteld en de kaders 

waarbinnen het project moet worden uitgevoerd.

Hoe het project wordt uitgevoerd staat beschreven in hoofdstuk 2. Zaken als het werken in ‘vlekken’, samenwerking tussen meerdere 

disciplines en de visie van het Rijksvastgoedbedrijf op het betrekken van partijen in de ontwerp- en uitvoeringsfase komen aan bod. 

Voor een succesvolle samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wil het Rijksvastgoedbedrijf de volgende zaken goed 

organiseren: 

• de wijze waarop partijen worden gecontracteerd; 

• de contractuele aspecten van de overeenkomsten; 

• de wijze van contractbeheersing. 

Het Rijksvastgoedbedrijf kiest daarbij voor drie typen overeenkomsten: een ontwerpovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst en 

een overeenkomst voor de voorbereidende werkzaamheden. Per type overeenkomst is aangegeven: de wijze waarop de partijen wor-

den gecontracteerd, de contractuele aspecten van de overeenkomst en de wijze van contractbeheersing (hoofdstuk 3, 4 en 5).

 

Inhoud
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1.1   Aanleiding

Het Binnenhof is het centrum en het gezicht van de Nederlandse politiek. Het monumentale complex is continu ‘in bedrijf’; het is een 

werkplek van circa 1250 mensen en met honderdduizenden bezoekers per jaar, uit binnen- en buitenland, een belangrijke publieks- 

trekker. Het complex bestaat uit een veelheid aan gebouwen die in de loop van de eeuwen verschillende functies hebben gehad en op  

allerlei manieren aan elkaar zijn gekoppeld. Sinds het begin van de bouw van het Binnenhof in de dertiende eeuw is er voortdurend 

bijgebouwd, afgebroken en verbouwd. Inmiddels heeft het complex een omvang van 89.000 m² en is het een van de belangrijkste 

monumenten van Nederland. 

Het complex staat er op het eerste gezicht goed bij, maar kampt - na vele jaren intensief gebruik - ‘achter de schermen’ met een  

veelheid aan gebreken. Sinds de uitbreiding van de Tweede Kamer in 1992 is regulier onderhoud uitgevoerd aan gebouwen en  

installaties van het Binnenhof. Slechts enkele bijzondere plekken ondergingen sindsdien een grote ingreep, zoals de plenaire zaal van 

de Eerste Kamer in 1994. De gebouwen en technische installaties zijn dusdanig verouderd dat, als grootschalige renovatie uitblijft, de 

bedrijfsvoering, veiligheid en gezondheid van de gebruikers in het geding komen en het risico ontstaat dat de gebouwen onherstelbaar 

worden beschadigd. 

De hoofdredenen die de renovatie noodzakelijk maken zijn:

• Technische en bouwkundige gebreken

Een inventarisatie laat zien dat in alle gebouwen groot onderhoud noodzakelijk is om, zonder hinder, gebruik van het Binnenhof te 

continueren en de monumentale status van het complex te beschermen. Installaties zijn in het gehele complex, ook in het deel van de 

Tweede Kamer dat is uitgebreid in 1992, aan het einde van hun technische levensduur. Ze worden met uiterste inspanningen in bedrijf 

gehouden en er zijn regelmatig technische storingen. Zonder renovatie worden dat er meer. Reserveonderdelen zijn moeilijk of niet 

meer te krijgen. De kans op uitval is groot. Dit geldt onder meer voor liften en roltrappen, de klimaatbeheersing, elektrische systemen 

en brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Onderzoek naar het bouwkundig casco geeft bovendien aan dat bijvoorbeeld ook daken, 

gevels, kozijnen en vloeren veel gebreken vertonen. 

• Brandveiligheid

De brandveiligheid van de monumentale panden is onvoldoende. Het risico dat er brand uitbreekt is toegenomen, onder andere door 

de combinatie van bouwkundige en technische gebreken. Overvolle kabelgoten – waar elektriciteits- en datakabels doorheen lopen - en 

lekkages nabij bedradingen leiden tot een verhoogd risico op brand. Op veel plaatsen ontbreekt bovendien brandcompartimentering. 

Beperkte brandbestrijdingsmiddelen en verouderde brandsignalering kunnen dan leiden tot een escalatie van de brand. De brand- 

melders en vluchtwegen zijn in orde. Op dit moment kunnen de Binnenhofgebruikers de panden bij brand veilig verlaten, maar het  

eeuwenoude monument loopt het risico op onherstelbare en grote schade door het ontbreken van brandcompartimenteringen.  

Werkzaamheden zijn nodig om de werkplekken (brand)veilig en gezond te houden.

• Asbest

Het uitvoeren van actuele en toekomstige werkzaamheden wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van asbest in verschillende  

delen van het complex. Om de renovatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren, is eerst een algehele asbestsanering nodig.  

Uit inventarisaties van het Rijksvastgoedbedrijf blijkt dat het aanwezige asbest momenteel geen gevaar oplevert voor de gezondheid  

van medewerkers of bezoekers.

1 Renovatie Binnenhof
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succes van het eindresultaat. 

Dit succes wordt niet alleen behaald door het opgeleverde eindresultaat, maar ook door de manier waarop dit resultaat wordt behaald. 

De essentiële kenmerken voor een succesvolle wijze van renoveren van het Binnenhofcomplex zijn samen, slim en sober uitvoeren.

De ambities van het project renovatie Binnenhof zijn:

• Samenwerking tussen alle partijen

  Samen: alle aan de renovatie werkende partijen werken samen aan een gezamenlijk doel: het realiseren van de projectdoelstellingen 

en het waarmaken van de ambities. Hierbij handelt ieder vanuit de gemeenschappelijke waarden: integriteit, respectvolle behande-

ling van elkaar, eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid. Alle partijen voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor het totale 

samenwerkingsproces en niet alleen voor het eigen onderdeel.

• Omgeving tevreden

  Aantrekkelijkheid en aantal bezoekers behouden

  Samen en slim: het Binnenhof blijft tijdens de renovatie aantrekkelijk, zodat het aantal bezoekers van de Haagse binnenstad in de 

huidige situatie minimaal gelijk blijft door samen met de belanghebbenden kansen te verkennen en die slim te verzilveren.

 Hinder en overlast beperken

  Samen en slim: de werkzaamheden leiden beperkt tot overlast voor de directe omgeving en de leefomgeving blijft onverminderd 

schoon, heel, veilig en bereikbaar door de werkzaamheden slim uit te voeren en samen met alle partijen helder met de omgeving te 

communiceren.

• Gebruiker tevreden

 Gebruikers tevreden over resultaat

  Slim en sober: wat wordt ontworpen en gerealiseerd, voldoet slim en tegelijkertijd sober aan de eisen en verwachtingen van de 

gebruikers.

 Gebruikers meegenomen in ontwerp- en uitvoeringsproces

  Samen en slim: alle gebruikers worden open, tijdig en volledig geïnformeerd door hen mee te nemen in de uitvoering en bijvoorbeeld 

veranderende eisen (mogelijk) in te voeren en daarmee slim draagvlak te creëren.

• Kwaliteit van het complex is adequaat

 Gezond en veilig

  Slim en sober: het Binnenhofcomplex wordt met slimme en tegelijkertijd sobere oplossingen een veilige en gezonde omgeving voor 

de gebruikers en bezoekers.

 Efficiënt en effectief beheer en onderhoud

  Slim en sober: het Binnenhofcomplex is na de renovatie door slimme en tegelijkertijd sobere oplossingen bouwkundig en (installatie)

technisch functioneel bij de tijd en geschikt voor efficiënt en effectief beheer en onderhoud. Daardoor is ongestoord gebruik  

gewaarborgd.

 Functionele verbeteringen

  Slim en sober: door het gelijktijdig met de renovatie doorvoeren van sobere en doelmatige functionele verbeteringen worden de 

beperkingen voor de bedrijfsvoering van de gebruikers slim opgelost.

• Functionele knelpunten

Aanpassingen zijn nodig om functionele knelpunten op te lossen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanpassen van de verschillende 

entrees voor bezoekers en medewerkers. De integrale toegankelijkheid voor mindervaliden wordt meegenomen. Hiermee worden 

logistieke stromen beter georganiseerd en beveiligingseisen zoals scanstraten, beveiligingsbalies en toegangspoorten beter ingepast. 

Ook op het facilitaire vlak zijn logistieke verbeteringen door te voeren en noodzakelijk met het oog op regelgeving. Door bijvoorbeeld 

het aanpassen van keuken- en restaurantvoorzieningen zullen transport- en looplijnen korter worden en kan de bedrijfsvoering worden 

verbeterd. Ook op ICT-gebied zijn de huidige voorzieningen ontoereikend. De overvolle kabelgoten en soms gebrekkige patchruimten 

en computerruimten bieden geen structurele uitbreidingsmogelijkheden meer.

1.2 Projectdoelstelling en ambities

1.2.1 Projectdoelstelling

De projectdoelstelling beschrijft de eisen aan het gewenste proces en eindresultaat van het project op het hoogste abstractieniveau.  

Met andere woorden: als het project is afgerond dan is het eindresultaat gehaald en zijn de problemen en knelpunten (zoals geschetst in 

de aanleiding) opgelost. 

Het hoofddoel van de renovatie is dat het Binnenhofcomplex technisch, bouwkundig, monumentaal en functioneel voor de lange  

termijn weer aan de wettelijke normen voldoet en vrij is van de huidige gebreken. Dan is 24 uur per dag, 7 dagen per week ongestoord 

gebruik weer mogelijk. Er moeten in het complex voor minimaal 25 jaar na oplevering geen grootschalige ingrepen meer nodig zijn en 

een volgende renovatie moet uitgevoerd kunnen worden zonder dat het elders onderbrengen van de gebruikers opnieuw noodzakelijk is. 

De verbeteringen als integraal onderdeel van de renovatieopgave moeten sober en doelmatig zijn. Hieronder worden verstaan:  

verbeteringen die de functionele knelpunten in de bedrijfsvoering van de gebruikers oplossen en verbeteringen die leiden tot een  

grotere mate van flexibiliteit, duurzaamheid en innovatie.

Daarbij worden de volgende subdoelen nagestreefd:

• Monumentale en omgevingswaarde

 Het behouden van de monumentale en omgevingswaarde van het Binnenhofcomplex. 

• Ongestoord gebruik

  Zorgen dat het primaire proces van de gebruikers tijdens de voorbereiding, realisatie en nazorg zo min mogelijk wordt verstoord en 

de overlast wordt beperkt.

• Comfortabele en veilige werk- en verblijfsomgeving

  Het kunnen bieden van een comfortabele, gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen die op het Binnenhof werkzaam is of op 

bezoek komt.

• Beheer en onderhoud

 Het in de toekomst efficiënter kunnen beheren en onderhouden van de installatietechnische componenten.

• Duurzaamheid/innovatie 

  Het toepassen en gebruiken van materialen en installaties zodat de milieubelasting nihil is of bijdraagt aan verbetering van het  

milieu. Innovatie betreft nieuwe toepassingen waarvan de werking in de praktijk nog niet aangetoond is.

1.2.2 Ambities

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft, naast het realiseren van de bovengenoemde projectdoelstelling, ook ambities die van groot belang zijn 

voor het uiteindelijk succes van de renovatie. De ambities zijn die kenmerken van het project die essentieel zijn voor de levensvatbaar-

heid en het succes van het project. Met andere woorden: als het project is afgerond, dan hebben de ambities significant bijgedragen aan 
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Het publiek wordt zo veel mogelijk geïnformeerd over de renovatie. Bovendien is er in de verdere voorbereiding en de uitvoering van 

de renovatie veelvuldig overleg met de bewoners en ondernemers uit de directe omgeving om mogelijke nadelen en overlast zo veel 

mogelijk te beperken en de renovatie te benutten als een toeristische kans voor de stad Den Haag en Nederland.

1.3.3 Binnen budget en binnen tijd

De renovatie van het Binnenhofcomplex, inclusief tijdelijke huisvesting, moet plaatsvinden binnen een budget van maximaal € 475 mln. 

(investeringskosten, incl. BTW, prijspeil 2015) en binnen een periode van 5,5 jaar (zomer 2020 – eind 2025). Als dat mogelijk is, zal de 

Eerste Kamer eerder terugkeren.

1.3.4 Samenwerken op basis van vertrouwen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft zich aangesloten bij het initiatief van de Marktvisie en dit voor zijn organisatie strategisch doorvertaald  

in de RVB Marktvisie. De kern hiervan is structurele aandacht voor samenwerking met marktpartijen. Een goede samenwerking is  

belangrijk voor het Rijksvastgoedbedrijf maar dit ontstaat niet vanzelf. 

Er zitten immers twee kanten aan: 

•  hoe werken we samen? 

•  hoe gaan we met elkaar om? 

Het eerste heeft betrekking op de inhoud van de samenwerking (contractueel, financieel, procesmatig, kwalitatief, maatschappelijk en 

technisch) en het tweede op de wijze van de samenwerking (houding en gedrag). Het Rijksvastgoedbedrijf beoogt bij de renovatie van 

het Binnenhof binnen een zakelijke relatie een goede samenwerking tussen alle betrokkenen op basis van wederzijds vertrouwen en een 

gezamenlijke focus op de projectdoelstelling. Dit vraagt naast de aandacht voor contracten en proces aandacht voor houding en gedrag. 

 

• Een zo beheerst mogelijk project

 Binnen budget

  Samen, slim en sober: de renovatie wordt binnen het vastgestelde budget gerealiseerd door samen slimme en tegelijkertijd sobere 

oplossingen te bedenken en te realiseren.

 Binnen de tijd

  Slim en samen: de renovatie van het Binnenhof vindt in de periode van zomer 2020 tot eind 2025 plaats, waarbij alle gebruikers eind 

2025 weer zijn gehuisvest aan het Binnenhof, de Eerste Kamer zo mogelijk eerder, door samen de planning slim te ontwikkelen en te 

bewaken en mogelijke vertragingen slim op te lossen.

De ambities zijn uitgewerkt en toegelicht bijlage 1.

1.3 Kaders

De renovatie moet binnen een aantal kaders worden gerealiseerd. De voornaamste kaders die ook effect hebben op de manier van het 

realiseren van de opgave en de ambities zijn in deze paragraaf opgenomen.

1.3.1 Geheimverklaring

Om de beveiliging van het Binnenhof te kunnen garanderen, heeft de minister de renovatie geheim verklaard in de zin van de  

Aanbestedingswet 2012 (Staatscourant 2016, 59812¹). De reden voor de geheimverklaring ligt besloten in het risico dat onbevoegden te 

weten komen van de opbouw van het complex en van wat de aard en zwaarte is, van de huidige en toekomstige veiligheidsmaatregelen 

op en rond het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting. Deze geheimverklaring heeft gevolgen voor het proces van contracteren. 

Deel twee van de Aanbestedingswet, waarin is bepaald hoe met opdrachten met een geraamde waarde boven de Europese drempels 

moet worden omgegaan, is hierdoor niet van toepassing. Dit betekent dat het Rijksvastgoedbedrijf de marktpartijen die nodig zijn 

rechtstreeks benadert en contracteert. 

1.3.2 Gebruikers en omgeving

Al vele jaren wordt tussen het Rijksvastgoedbedrijf (en zijn voorganger de Rijksgebouwendienst) en de gebruikers van het Binnenhof 

gesproken over een renovatie. Het kabinet heeft eind 2015 gekozen voor een aanpak waarbij het Binnenhofcomplex in één keer wordt 

gerenoveerd (Kamerbrief Kabinetsreactie Renovatie Binnenhof, 25 september 2015, Kamerstuk 34293, nr.2²). De gebruikers van het Bin-

nenhofcomplex - de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken - worden voor de duur 

van de renovatie tijdelijk elders gehuisvest.

Gezien de locatie, de functie en de betekenis van het Binnenhof heeft de renovatie ook gevolgen voor de omgeving. Het Binnenhof  

is als bouwplaats tijdens de renovatie immers niet in gebruik. Na het kabinetbesluit in september 2015 hebben de minister van  

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte van de 

gemeente Den Haag de belanghebbenden uit de omgeving uitgenodigd mee te denken over maatregelen, activiteiten en kansen voor en 

rondom het renovatieproject. De publicatie ‘Renovatie Binnenhof, Met oog voor de omgeving’³ is daar een resultaat van. Hierin zijn de 

volgende omgevingsdoelstellingen benoemd:

• de binnenstad van Den Haag blijft aantrekkelijk;

• de omgeving van het Binnenhof blijft leefbaar;

•  800 jaar Binnenhof en de veranderende samenleving vormen de rode draad in de communicatie naar de vele (binnenlandse)  

doelgroepen.

1 Staatscourant 2016, 59812 > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59812.pdf
2 Kamerstuk 34293, nr.2 > https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34293-2.pdf
3  ‘Renovatie Binnenhof, Met oog voor de omgeving’ >  

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2017/03/13/renovatie-binnenhof-met-oog-voor-de-omgeving

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-59812.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34293-2.pdf
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/publicatie/2017/03/13/renovatie-binnenhof-met-oog-voor-de-omgeving
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Voor de renovatie van het Binnenhof wordt een aanpak gehanteerd die invulling geeft aan de volgende twee overwegingen: 

•  Om invulling te geven aan het belang van het beperken van de informatieverspreiding en dus het borgen van de veiligheid en (in-

formatie)beveiliging wordt de renovatie in meerdere ‘vlekken’ en ‘disciplines’ uitgevoerd in zowel ontwerp als uitvoeringsfase. In de 

beeldvorming en voor de omgeving is het één project dat als geheel het hart van de parlementaire democratie vormt (paragraaf 2.1 

en paragraaf 2.2);

•  De gebruikers en het Rijksvastgoedbedrijf willen op specifieke onderdelen verregaande invloed kunnen uitoefenen. Dit gecombi-

neerd met de ouderdom van het object en de onbekendheid van de staat van het object, is reden voor een aanpak waarbij er een 

scheiding is tussen ontwerp en realisatie. Om de maakbaarheid van het ontwerp te vergroten worden de uitvoerende partijen bij het 

ontwerp betrokken (paragraaf 2.3).

De manier waarop het project bestuurd wordt (paragraaf 2.4) is afgestemd op de aanpak en geeft hier mede invulling aan. 

 

2.1  Indeling in vlekken 

Om reden van de geheimverklaring van het project is het onwenselijk dat een partij (met betrekking tot één of meerdere onderwerpen) 

over alle informatie van het Binnenhof beschikt. Daarom wordt de planvorming en realisatie van de renovatie van het Binnenhof in 

meerdere ‘vlekken’ aangepakt. Met vlekken wordt de indeling in deelprojecten, vallend onder de renovatie Binnenhof, bedoeld.  

Daarmee zijn de vlekken ook een maat voor de fysieke maximale omvang van een overeenkomst. 

Deze indeling is:

Vlek 1  De gebouwdelen waar de gebruikers Eerste Kamer en de Raad van State zijn gehuisvest (gebouwdeel HA; blauw gekleurd)

Vlek 2   De gebouwdelen waar de gebruiker Tweede Kamer is gehuisvest, inclusief de expeditievoorziening van de Tweede Kamer in de  

parkeergarage, de openbare ruimte aan de Hofplaats en Hofweg, en de raakvlakken met de gemeentelijke gebieden aan het 

Plein en Lange Poten (gebouwdelen A, B, C, K, N, H, J en P; geel gekleurd)

Vlek 3   De gebouwdelen waar de gebruiker ministerie van Algemene Zaken en Grafelijke zalen zijn gehuisvest inclusief de energie- 

voorziening van het Binnenhofcomplex, de ringleiding, de openbare ruimte op het Binnenhof en de raakvlakken met de  

gemeentelijke gebieden aan het Buitenhof, de Hofvijver en het voorplein van Het Mauritshuis/Grenadierspoort (gebouwdelen 

AZ en GZ; rood gekleurd)

2 Opzet aanpak Renovatie  
 Binnenhof

HA EK en RvS: Oud Stadhouderlijk Kwartier, Stadhouderspoort en Hofkapel
AZ  AZ: Torentje, voormalige ministerie voor Waterstaat, Handel en Nijverheid, 

voormalig ministerie van Binnenlandse Zaken, Grenadierspoort en Middenpoort
GZ Grafelijke Zalen: Ridderzaal, Rolgebouw en De Lairesse Vleugel
A  TK: Kortenhorstvleugel, Nieuw Stadhouderlijk Kwartier, Landsdrukkerij,  

Pompgebouw en Hofpoort
B TK: Comptoir-Generaal, Schepelhuis en Goudsmidskeurhuis
C TK: Uitbreiding voormalig ministerie van Koloniën
H TK: Voormalig Hotel Central
J  TK: Voormalig ministerie van Justitie
K TK: Voormalig ministerie van Koloniën
N TK: Uitbreiding 1992
P Parkeergarage
BH Binnenhof
HP Hofplaats
V  Voorplein tussen Mauritshuis, Grenadierspoort, voormalig Ministerie van  

Koloniën
HT Hofvijverterassen
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De vlekken worden zo uniform mogelijk vormgegeven. Dit houdt in dat de wijze van contracteren en de contractopbouw van elke vlek 

gelijk is. 

2.2  Disciplines

Voor elke vlek worden meerdere disciplines gecontracteerd. Dit betreft zowel ontwerp, advies als uitvoeringswerkzaamheden. Voor elke 

vlek is geïnventariseerd welke disciplines benodigd zijn.

Om de informatieverspreiding zo veel mogelijk te beperken en het project beheersbaar te houden, wordt geprobeerd zo veel mogelijk 

disciplines binnen een vlek één partij te contracteren. Dit staat op gespannen voet met het uitgangspunt dat niet één partij over alle 

informatie van een vlek beschikt. Enkele disciplines zijn zo specialistisch dat deze niet worden samengevoegd met andere disciplines.  

Dit heeft geleid tot een verdeling van werkzaamheden over de drie vlekken die is weergegeven in het volgende schema. 

In dit schema wordt door middel van “Architect”, gevolgd door een nummer, aangegeven welke werkzaamheden worden samen- 

gevoegd en belegd bij één architect. Ditzelfde geldt voor “Adviseur”, gevolgd door een nummer. Als voorbeeld: Adviseur 06 is één  

adviseur en zal in alle drie de vlekken opereren op het gebied van ‘beveiliging (strategisch). Evenzo is Adviseur 01 de adviseur  

constructies voor vlek 1.

 

 

VLEK 1 - Haak VLEK 2 - Tweede Kamer Vlek 3 - AZ+GZ

EK RvS

Gebouw 
B, C, 

Hotel en 
P garage

Gebouw 
N /

Plenaire 
zaal

Gebouw
Koloniën

Gebouw 
A

Gebouw 
Justitie AZ GZ

Technisch coördinator 

ARUP ARUP ARUP

  Energie

  Centrale voorzieningen

  Ringleiding

  Duurzaamheid

Verificatie en validatie

BIM Coördinatie

Coordinateur / Architect DOK OMA DOK

Architect DOK DOK OMA OMA /
Architect 

04

Architect 
05

Architect 
06

OMA

DOK

Architect 
08

Restauratie architect Architect 
01

Architect 
03

Architect 
07

Architect 
03

Architect 
09

Interieur architect Architect 
02

Landschapsontwerp niet publieke ruimte Architect 10

Landschapsontwerp publieke ruimte Architect 11

Constructies Adviseur 01 Adviseur 07

Adviseur 13

E-installatie

Adviseur 02 Adviseur 08

Werktuigbouwkunde

Energievoorziening

Transport techniek

ICT

Beveiligingsinstallatie

Brandveiligheid 

Adviseur 03 Adviseur 09Bouwfysica

Duurzaamheid

Logistiek Adviseur 10

AV-installatie Adviseur 
04 Adviseur 04

Akoestiek (incl. zaal) Adviseur 05 Adviseur 11

Grootkeukens Adviseur 12

Beveliging (strategisch) Adviseur 06 Adviseur 06 Adviseur 06

Onderzoeken nav PvE's * * *

Installatie technisch aannemer * * *

Bouwkundig aannemer * * *

Restauratie aannemer * * *

Transporttechniek * * *

Grootkeukens * * *

Beveliging * * *

Openbare ruimte * * *

Legenda

EK – Eerste Kamer RvS – Raad van State GZ – Grafelijke Zalen TK – Tweede Kamer  AZ – Ministerie van Algemene Zaken

*   nog nader te bepalen hoe deze disciplines binnen één vlek worden gebundeld.
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Partijen worden uitgedaagd op verschillende manieren hieraan bij te dragen zoals:

•  signaleren en zo spoedig mogelijk bespreken van ongewenst (‘oud’) gedrag om wrijving op persoonlijk niveau te voorkomen;

•  zorgen voor een goede, complementaire teamsamenstelling (goede mix van teamleden met niet alleen aandacht voor vakinhoud en 

ervaring maar ook houding, gedrag en vaardigheden);

•  vertrouwen creëren (afspraak = afspraak);

•  cultuur creëren van ‘wij samen’ in plaats van ‘wij en zij’: de projectdoelstelling en ambities zijn van ons allemaal;

•  zorgen voor duidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden op basis van behoefte en kennis: wanneer iets niet duidelijk is 

dan wordt het besproken (niet ‘achterover leunen’);

•  accepteren dat, in het belang van het project, in de verschillende fasen van het ontwerp- en bouwproces een andere partij de regierol 

op zich kan nemen;

•  zorgen voor continuïteit van het projectteam;

•  onderlinge problemen klein houden door dit zo vroeg mogelijk te signaleren en snel eens te worden over de inhoud van het me-

ningsverschil;

•  duidelijke afspraken over hoe een meningsverschil wordt aangepakt nadat de inhoud van het geschil vaststaat;

•  zonder vooroordeel bewust zijn van de belangen en doelen van de andere partijen, de verwachtingen zijn op elkaar afgestemd.

De ambitie ‘samenwerking tussen alle partijen’ krijgt daarnaast contractueel en procesmatig (hoe werken we samen) invulling door de 

gelijkwaardige posities van alle partijen in de ontwerpfase en uitvoerende fase. Elk van de partijen wordt ook gevraagd breder en verder 

te kijken dan het eigen belang en wordt daarvoor beloond. Hiervoor wordt een verdienmodel ingericht waarmee een ‘win-win’-situatie 

ontstaat door de belangen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Aan de ambitie ‘gebruikers tevreden’ wordt invulling gegeven door het Rijksvastgoedbedrijf de mogelijkheid te geven om (bij tegen- 

strijdige inzichten of belangen) keuzes te maken in het belang van de gebruikers en zo nodig bij te sturen in het ontwerp- en uitvoerings-

proces.

De ambities ‘een beheerst project’, ‘omgeving tevreden’ en ‘kwaliteit van het complex is adequaat’ worden gerealiseerd door uitvoeren-

de partijen vroegtijdig hun uitvoeringskennis in te laten brengen in het ontwerpproces. Dat zorgt ervoor dat het ontwerp maakbaar is 

binnen de gestelde kaders (tijd en geld). Uitvoeringsgerelateerde risico’s kunnen daardoor vroegtijdig worden ingebracht in de ontwerp-

fase. Kritieke werkzaamheden worden waar mogelijk eerder uitgevoerd. Bijvoorbeeld de asbestsanering.

Voor elke vlek geldt dat de renovatie van het Binnenhof is op te delen naar een ontwerpproces en een uitvoeringsproces. 

2.3.2 Uitvoeringsproces

Het ontwerpproces wordt voor de besluitvorming ingedeeld in de volgende ontwerpproducten: 

• structuurontwerp (SO);

•  voorontwerp (VO);

•  definitief ontwerp (DO);

•  technisch ontwerp (TO);

•  uitvoeringsgereed ontwerp (UO).

In dit visiedocument worden onder ‘ontwerp’ alle ontwerp- en advieswerkzaamheden vanuit de verschillende disciplines verstaan  

waarmee de renovatie kan worden uitgevoerd, de projectdoelstellingen worden gerealiseerd en de ambities worden waargemaakt.  

Met ‘ontwerpende partijen’ worden alle partijen bedoeld die samen het ontwerp opstellen voor één vlek: de architecten, de adviseurs  

en de uitvoerende partijen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft twee coördinerend architecten (OMA en DOK Architecten), een coördinerend technisch adviseur (Arup) en 

een kostenadviseur aangesteld om het SO op te stellen. De kostenadviseur beoordeelt of het opgestelde SO binnen het gestelde budget 

te realiseren is.

2.3 Betrokkenheid van partijen in ontwerp- en uitvoeringsfase

De betrokkenheid van de partijen in de ontwerp- en uitvoeringsfase is zo opgezet dat deze invulling geeft aan de ambities. In onder-

staand figuur is de betrokkenheid en (op hoofdlijnen) de rol van partijen schematisch weergegeven. In de tekst onder dit figuur en de 

volgende hoofdstukken wordt een en ander toegelicht.

 

2.3.1 Samenwerken

Kenmerkend voor het beoogde proces is de nauwe samenwerking tussen Rijksvastgoedbedrijf, architecten, adviseurs en uitvoerende 

partijen, vanaf de ontwerpfasen tot en met de oplevering. Het betreft een geïntegreerd ontwerpproces, waarbij het (ontwerp-)team 

vanaf het begin bij voorkeur zo compleet mogelijk is. Om te bereiken dat een ontwerp ook bruikbaar is voor de uitvoerings- en beheer-

fase, is het noodzakelijk dat de uitvoerende partij bij het ontwerp wordt betrokken. Partijen worden uitgedaagd om na te denken over 

het behalen van het projectresultaat. 

De ambities van het Rijksvastgoedbedrijf en de doelstelling van het project moeten goed voor het voetlicht worden gebracht. Het is 

noodzakelijk om van meet af aan helderheid en draagvlak te hebben over ambities en doelstellingen van het project. Duidelijk moet zijn 

welke prestaties worden gevraagd om het projectresultaat te halen. 

De ambitie ‘samenwerking tussen alle partijen’ kent, zoals eerder al aangegeven, twee kanten: 1) hoe werken we samen (contract en 

proces) en 2) hoe gaan we met elkaar om (houding en gedrag). 

Om met het laatste te beginnen: samenwerking vereist een open en eerlijke omgang met elkaar. Heel belangrijk daarbij is dat de mede-

werkers van alle partijen, die met elkaar werken en een ‘klik’ moeten hebben, elkaar vertrouwen en daaraan willen werken. De kern-

woorden bij de gewenste houding en gedrag bij de renovatie van het Binnenhof zijn dan ook: open, transparant, kwetsbaar, adaptief, 

pro-actief, lef, creativiteit, durf om over de schaduw van het eigen belang heen te stappen, netwerken, samenwerken en verbinden.  

Als samenwerkingsverband streven we er naar om met meer trots en vakmanschap in ons werk uiteindelijk te komen tot een succesvol 

project. Dit vraagt van alle betrokken partijen het loslaten van ‘oud gedrag’ en toepassen van nieuwe competenties. 

•  Contracteren 
architecten, 
adviseurs,  
kostenadviseur

Ontwerpovereenkomst

Overeenkomst voorbereidende 
werkzaamheden

Uitvoeringsovereenkomst

Uitvoerende partij aan te spreken op 
(detail)engeneering en uitvoering

Partijen gezamenlijk aan te spreken op 
gerealiseerde ontwerpproducten

•  Opstellen VO
•  Contracteren 
 uitvoerende  
 partijen
•  Review VO en 

raming door  
uitvoerende 
partijen

•  Overeenstemming over  
vaste prijs t.b.v. uitvoering

•  Overeenstemming over % 
AK, W&R voor uitvoering 
uitgestelde deelontwerpen

•  Sluiten uitvoerings- 
overeenkomst

•  Onder aansturing 
van Uitvoerende 
partijen worden 
ontwerpen uitge-
werkt en (detail) 
engeneering 
uitgevoerd

•  Uitvoerende partijen voeren uitvoerings-
overeenkomst uit

•  Architecten en adviseurs toetsen of  
hetgeen gebouwd wordt voldoet aan  
eisen

•  Architecten en adviseurs stellen  
uitgestelde ontwerpen op

•  Architecten en adviseurs stellen  
wijzigingen op

•  Overeenkomen nadere prijzen van  
uitgestelde ontwerpen

•  Wijzigingen op overeenkomst sluiten

•  Gezamenlijk benodigd 
detail niveau van ont-
werpen bepalen

•  Gezamenlijk bepalen wat 
de uitgestelde deelont-
werpen zijn

•   Architect, adviseurs en uitvoerende partijen stellen in gezamen-
lijkheid ontwerp producten op

•  Rijksvastgoedbedrijf werkt actief mee door inbrengen eisen, 
borgen belangen, mede beheersen risico’s, optreden bij 
strijdigheden en conflicten, sturend optreden bij overschrijden 
budget

•  Ontwerpen binnen uitgangspunten en kaders.
• Invulling geven aan ambities
•  Uitvoeren voorbereidende werkzaamheden t.b.v. beheersen 

risico’s en vergroten maakbaarheid

SO VO DO – TO – UO UITVOERING ONDERHOUD

Uitvoerende partijen

Coördinerend architecten en coördinerend
technisch adviseur

Architecten en adviseurs

MOMENT VAN 
LEVEREN
BIJDRAGE EN
INTENSITEIT

WELKE
OVEREENKOMSTEN
ZIJN WANNEER 
VAN KRACHT
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Na het opstellen van het SO worden per vlek meerdere architecten en adviseurs aangesteld om samen het VO op te stellen waarbij 

na een initiële kick-off de uitvoerende partijen gaandeweg in het ontwerpproces worden betrokken, zoals in het voorgaande figuur is 

aangegeven. De betrokkenheid in deze fase is met name gericht op het beoordelen van de uitvoerbaarheid en maakbaarheid van het 

ontwerp. Het gaat hierbij niet alleen om het inbrengen van de uitvoeringsexpertise maar ook hoe de uitvoerende partijen zich daarbij 

opstellen. De juiste mensen (qua kennis, ervaring en houding) moeten aan tafel zitten.  Zij beoordelen het ontwerp en de bijbehorende 

raming. Daarbij moeten de uitvoerende partijen aangeven of het ontwerp te realiseren is binnen de raming en welke risico’s zij zien. 

De uitvoerende partijen doorlopen samen met de architecten en de adviseurs het ontwerpproces en brengen hun kennis, expertise en 

ervaring in om de maakbaarheid van het ontwerp te vergroten. De ontwerpverantwoordelijkheid is in de VO fase bij de ontwerpende 

partijen belegd. Met het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst wordt de verantwoordelijkheid voor het verder uit ontwerpen en 

detailleren bij de uitvoerende partijen belegd.

Het ontwerpproces moet vanwege budget en tijd zo efficiënt en snel mogelijk worden doorlopen. In het ontwerpproces wordt daar-

om van de partijen flexibiliteit en ook een actieve houding verwacht om het ontwerp zo goed mogelijk te maken. Flexibel, omdat zich 

tijdens een renovatie altijd onverwachte gebeurtenissen voordoen, waarop zij moeten inspelen. En actief, om gevraagd en ongevraagd 

met alternatieve oplossingen te komen om het ontwerp optimaal te maken. Dit om te zorgen dat de gebruikers tevreden zijn en de 

omgeving minder overlast ervaart, de kwaliteit van het complex nog beter wordt, de uitvoering eenvoudiger en dus minder risicovol is, 

waarmee de uitvoeringskosten gunstiger uitvallen. 

Op deze wijze blijft het ontwerp binnen de kaders en de uitgangspunten en het geeft maximaal invulling aan de ambities. 

Met het sluiten van een overeenkomst met de uitvoerende partijen voor het opstellen van een deel van de ontwerpproducten, geeft het 

Rijksvastgoedbedrijf de intentie aan ook de uitvoeringswerkzaamheden bij deze partijen neer te leggen. Het Rijksvastgoedbedrijf is dit 

echter niet verplicht als a) blijkt dat (een deel van) de uitvoering door omstandigheden niet mogelijk, noodzakelijk of wenselijk blijkt te 

zijn, of b) als de uitvoerende partijen de verwachtingen en afspraken over de ontwerpwerkzaamheden niet nakomen of waarmaken, of 

c) als de prijs van de uitvoeringswerkzaamheden door het Rijksvastgoedbedrijf onaanvaardbaar hoog geacht wordt.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt actief samen met alle betrokken partijen om de ontwerpproducten op te stellen. Dit doet het Rijksvast-

goedbedrijf door eisen in te brengen, belangen te waarborgen, gesignaleerde risico’s mede te beheersen en op te treden bij tegenstrij-

digheden en conflicten. Het Rijksvastgoedbedrijf moet alle beslissingen en uitgaven kunnen verantwoorden. Daarom blijft het Rijksvast-

goedbedrijf verantwoordelijk voor alle beslissingen. Die beslissingen worden genomen op basis van de adviezen van de partijen. 

Zo nodig grijpt het Rijksvastgoedbedrijf in als de raming het budget overschrijdt. Daarbij blijft het Rijksvastgoedbedrijf verantwoordelijk 

voor het opstellen van aanvragen en verkrijgen van vergunningen en ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn voor de renovatie. 

Het aanvragen en verkrijgen van de benodigde uitvoeringsvergunningen, -ontheffingen en -toestemmingen is de verantwoordelijkheid 

van de uitvoerende partijen.

De coördinerende architecten en de coördinerend technisch adviseur stemmen de technische en inhoudelijke zaken af (waaronder ook 

planning) tussen de vlekken. Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt voor de afstemming tussen en integratie van de ramingen en budgetten tot 

één raming voor de renovatie.

Op verschillende onderdelen, bijvoorbeeld de ICT en audiovisuele middelen, is het wenselijk om het ontwerp, of delen van het ontwerp, 

zo lang mogelijk uit te stellen, zodat de laatste stand van de techniek kan worden toegepast. Alle partijen bepalen samen voor welke 

onderdelen er sprake is van een ‘uitgesteld deelontwerp’. Dit uitgestelde deelontwerp wordt later, tijdens het uitvoeringsproces, verder 

uitgewerkt, van een prijs voorzien en gerealiseerd.

Voor sommige werkzaamheden worden gedurende het ontwerpproces, vooruitlopend op de uitvoeringsovereenkomst, opdrachten 

verstrekt. Het gaat om opdrachten voor voorbereidende kritieke werkzaamheden (bijvoorbeeld de asbestsanering) of opdrachten om 

risico’s te beheersen (om de maakbaarheid van het ontwerp te toetsen). Afhankelijk van de opdracht besluiten de betrokken partijen 

samen of deze werkzaamheden aan één van de uitvoerende partijen of aan een externe (nog niet gecontracteerde) partij worden op-

gedragen. Op basis van de resultaten en inzichten die zijn opgedaan met de voorbereidende werkzaamheden wordt het ontwerp -waar 

nodig- aangepast.

De ontwerpfase kenmerkt zich door een intensieve samenwerking. Daarbij worden partijen beloond voor het behalen van de resultaten. 

Elke partij is verantwoordelijk voor de vaktechnische juistheid van de door hem ingebrachte adviezen en voorstellen. Dat geldt ook als 

hij een taak overneemt die behoort tot het gebied van een andere partij. Ten slotte zijn alle partijen in hun hoedanigheid van professi-

onele deskundigen verplicht om te waarschuwen voor fouten van andere partijen. Partijen stemmen de taakverdeling op elkaar af en 

hebben daarin ook de hierboven geschetste verplichtingen.

2.3.3 Overgang van ontwerpproces naar uitvoeringsproces

Het ontwerpproces is afgerond op het moment dat alle partijen, inclusief het Rijksvastgoedbedrijf, vinden dat er sprake is van een 

ontwerp waarin de risico’s tot een acceptabel niveau zijn beheerst. Dit betekent dat detailniveau en diepgang per discipline kunnen ver-

schillen. Samen bepalen de betrokken partijen tot op welk niveau dit is. Het dan opgestelde ontwerpproduct wordt door de uitvoerende 

partijen geverifieerd, gevalideerd en geaccepteerd. Dit wordt vastgelegd in een fasedocument waarmee het ontwerpproces is afgerond 

en de start van het uitvoeringsproces is gemarkeerd.

2.3.4 Uitvoeringsproces

Op basis van het opgestelde fasedocument wordt een overeenkomst met de uitvoerende partijen gesloten voor de uitvoering. Aan dit 

ontwerp hebben de uitvoerende partijen ook zelf meegewerkt. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid, met een goede en redelijke 

risicoverdeling, voor de uitvoering overgedragen aan de uitvoerende partijen. Dit wordt vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. 

De uitvoeringsovereenkomst omvat, naast het feitelijk renoveren, de uitwerking en detailengineering van het ontwerp. Ook zijn in deze 

overeenkomst bepalingen opgenomen voor de onderdelen van het ontwerp die zijn uitgesteld en het moment dat deze nodig zijn. 

Ook is er overeenstemming over het percentage algemene kosten, winst en risico voor de uitvoering van de uitgestelde deelontwerpen.

Om geen kennis ten aanzien van het ontwerpen verloren te laten gaan worden de architecten en adviseurs als voorgeschreven  

ontwerpende personen benoemd voor de uitvoerende partijen. 

De uitvoerende partijen stemmen de technische en inhoudelijke zaken af (waaronder ook planning) tussen de vlekken. Het Rijksvast-

goedbedrijf zorgt voor de afstemming tussen en integratie van de ramingen en budgetten tot één raming voor de renovatie.

Tijdens het uitvoeringsproces zijn de ontwerpende partijen die het VO en DO hebben opgesteld betrokken om:

•  te verifiëren of wat gerealiseerd is ook voldoet aan de gestelde eisen en ontwerpuitgangspunten;

•  de uitgestelde deelontwerpen verder uit te werken tot een niveau waardoor de uitvoerende partijen hier een vaste prijs voor kunnen 

bepalen; 

•  eventuele verzoeken tot wijzigingen uit te werken.

2.3.5 Overeenkomsten

Er is dus sprake van drie soorten overeenkomsten:

•  ontwerpovereenkomsten (voor de ontwerpwerkzaamheden in de ontwerpfase));

•  uitvoeringsovereenkomsten (voor de engineer- en uitvoeringswerkzaamheden in de uitvoeringsfase);

•  overeenkomsten voorbereidende werkzaamheden (voor alle benodigde voorbereidende werkzaamheden tijdens de ontwerpfase).

In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op de verschillende overeenkomsten.
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2.4 Besturing project

2.4.1 Opdrachtgever

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is politiek verantwoordelijk en geeft uitvoering aan het besluit van 

het kabinet om het Binnenhof te renoveren. Het Rijksvastgoedbedrijf voert deze opdracht conform het mandaatbesluit uit. 

2.4.2 Projectaansturing Rijksvastgoedbedrijf

Integraal eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het project is de directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. De directeur-ge-

neraal heeft voor de dagelijkse leiding een kernteam onder leiding van een projectdirecteur renovatie Binnenhof aangesteld. De Rijks-

bouwmeester geeft vanuit zijn rol gevraagd en ongevraagd advies.

Het projectmanagement van de renovatie is belegd bij twee projectmanagers. De ene projectmanager is verantwoordelijk voor vlek 1  

en 3 tezamen. De ander is verantwoordelijk voor vlek 2. Daarin geven zij ieder leiding aan en zijn de voorzitter van de projectteams.  

De projectteams zijn georganiseerd per gebruiker. In een projectteam hebben de facilitair directeur en projectmanager van de betrokken 

gebruiker, de coördinerend architect en coördinerend technisch adviseur zitting. Voor verschillende onderwerpen zoals ICT, beveiliging 

en facilitair zijn er werkgroepen. In deze werkgroepen nemen namens het Rijksvastgoedbedrijf de advies verantwoordelijke en  

inhoudelijk specialisten deel. Namens de ontwerpers en adviseurs nemen de deelarchitecten en specialistisch adviseurs deel. 

Vlekoverstijgende afstemming

In de ontwerpfase is de inhoudelijke afstemming over de verschillende vlekken in eerste aanleg geborgd door de coördinerend  

architecten en coördinerend technisch adviseur. De coördinerend architecten dragen daarbij zorg voor architectonische aspecten, de 

coördinerend technisch adviseur voor technisch inhoudelijke aspecten. De wijze van vlekoverstijgende afstemming in de uitvoeringsfase 

geeft het Rijksvastgoedbedrijf vorm samen met de uitvoerende partijen. 

2.4.3 Betrekken gebruikers

Bestuurlijke stuurgroep

Om de gebruikers van het Binnenhofcomplex op het hoogste ambtelijke niveau mee te nemen in de renovatie van het Binnenhof is 

een bestuurlijke stuurgroep ingericht, met een onafhankelijk voorzitter. De bestuurlijke stuurgroep ziet erop toe dat het project binnen 

de vastgelegde randvoorwaarden wordt uitgevoerd en de doelstellingen, waaronder doelmatigheid, worden behaald. De leden zijn de 

griffiers van de Eerste en Tweede Kamer, de secretaris van de Raad van State en de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene 

Zaken. De Rijksbouwmeester en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hebben een permanente uitnodiging voor 

de bestuurlijke stuurgroep. Verder nemen deel de projectdirecteur renovatie Binnenhof van het Rijksvastgoedbedrijf en de secretaris van 

de stuurgroep. Indien noodzakelijk kan de voorzitter een politiek beraad organiseren met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, 

de vice-president van de Raad van State en de minister-president. 

De Eerste Kamer, Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken hebben elk hun eigen interne besluitvormings-

structuur. Zo beoordeelt de voorzitter van de Eerste Kamer samen met de griffier welke zaken worden voorgelegd aan de Huishoudelijke 

Commissie of het College van Senioren. 

De voorzitter van de Tweede Kamer beoordeelt met de griffier welke zaken worden voorgelegd aan het Presidium (de voorzitter en 

ondervoorzitters) en de Bouwbegeleidingscommissie (de adviescommissie van het Presidium aangaande huisvestingsaangelegenheden 

van de Tweede Kamer). 

De secretaris van de Raad van State beoordeelt met de directeur bedrijfsondersteuning welke zaken worden voorgelegd aan de vi-

ce-president van de Raad van State. De secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken beoordeelt met de  

directeur bedrijfsvoering de onderwerpen die ter beoordeling of besluitvorming voorgelegd worden aan de minister-president en  

raadpleegt daarvoor indien gewenst zijn bestuursraad.

Renovatiecommissie

De renovatiecommissie dient ter afstemming tussen de gebruikers. In de renovatiecommissie vindt de voorbereiding van de bestuurlijke 

stuurgroep plaats. De leden zijn de facilitaire directeuren van de betrokken gebruikers. De voorzitter van de renovatiecommissie is  

de projectdirecteur van het Rijksvastgoedbedrijf. De projectmanagers van de gebruikers en het Rijksvastgoedbedrijf hebben een  

permanente uitnodiging.

2.4.4 Borgen kwaliteit en betrekken gemeente

Een voor de renovatie van het Binnenhof ingesteld kwaliteitsteam toetst op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, steden-

bouwkundige en landschappelijke kwaliteit van de planvorming. Ook let het kwaliteitsteam op de samenhang van het Binnenhof- 

complex met de gebouwen in de omgeving en de openbare buitenruimte van het Binnenhofcomplex. Het kwaliteitsteam staat onder 

voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. Leden zijn het hoofd Stedenbouw & Planologie van de gemeente Den Haag, de directeur 

Kennis en Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een deskundige (Technische Universiteit Delft) op het gebied van  

installaties en duurzaamheid en een deskundige (Universiteit Leiden) politieke geschiedenis. De bevindingen van het kwaliteitsteam 

worden gerapporteerd aan de projectdirecteur renovatie Binnenhof van het Rijksvastgoedbedrijf.
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3.1 Omvang werkzaamheden

In de ontwerpfase worden per vlek de volgende werkzaamheden onder de ontwerpovereenkomst uitgevoerd: 

•  het gezamenlijk met partijen bepalen van het detailniveau van het ontwerp om de doelstellingen te realiseren, de ambities waar te 

maken en op basis waarvan de uitvoerende partijen een vaste prijs kunnen afgeven voor de uitvoeringswerkzaamheden;

•  het waar nodig door partijen aanpassen van het ontwerp op basis van de resultaten en opgedane inzichten van de voorbereidende  

werkzaamheden; 

•  het gezamenlijk met partijen bepalen en vaststellen van de onderwerpen waarvoor sprake is van een uitgesteld deelontwerp;

•  het opstellen door partijen van de benodigde ontwerpproducten (SO, VO, DO, TO, UO);

•  het opstellen van een kostenraming;

•  waarborgen dat de raming die hoort bij het ontwerpproduct past binnen het budget;

•  het beheersen van de gesignaleerde risico’s.

In de uitvoeringsfase worden per vlek de volgende werkzaamheden onder de ontwerpovereenkomst uitgevoerd: 

•  aanpassen van het ontwerp op basis van de resultaten en opgedane inzichten tijdens voorbereidende (sloop)werkzaamheden;

•  verificatie of wat is gerealiseerd ook voldoet aan de gestelde eisen en ontwerpuitgangspunten;

•  uitwerken van de uitgestelde deelontwerpen tot een bepaald niveau;

•  uitwerken van verzoeken tot wijzigingen.

3.2 Manier van contracteren

De manier waarop alle partijen voor het ontwerp worden gecontracteerd bestaat uit twee fases. Ten eerste een oriëntatiefase en ten 

tweede een validatiefase. Na de validatiefase zijn de overeenkomsten getekend en wordt de desbetreffende overeenkomst uitgevoerd. 

Dit is schematisch weergegeven in onderstaand schema.

3.2.1 Oriëntatiefase

Op basis van een inventarisatie (bureaustudie) bepaalt het Rijksvastgoedbedrijf met welke partijen de oriëntatiefase wordt ingegaan. 

Het doel van deze fase is om te bepalen of de marktpartij in staat is om de opgave te realiseren. Deze fase bestaat uit een kennis- 

makingsgesprek en één of meerdere verdiepende gesprekken. 

In het kennismakingsgesprek toetst het Rijksvastgoedbedrijf de interesse, beschikbaarheid en kunde (competenties) van de markt- 

partij. Het Rijksvastgoedbedrijf licht de opgave, doelstellingen, ambities en de aanpak toe. Er wordt nog geen vertrouwelijke informatie 

gedeeld. 

Namens het Rijksvastgoedbedrijf zijn de sleutelfunctionarissen aanwezig. Dit wordt ook van de marktpartijen verwacht. Het kunnen 

samenwerken hangt namelijk ook af van de chemie tussen de personen die gezamenlijk de opgave gaan realiseren. 

In het verdiepende gesprek gaat het Rijksvastgoedbedrijf in op ‘wat’ en ‘op welke wijze’ de desbetreffende marktpartij bijdraagt aan het 

behalen van de projectdoelstellingen en het waarmaken van de ambities (zoals verwoord in paragraaf 1.2.2 en bijlage 1). De marktpartij 

legt dit vast in een ‘visiedocument op de opgave’. Omdat er geen informatie is gedeeld over de desbetreffende opdracht, gaat het ‘visie-

document op de opgave’ over houding en gedrag. Deze visie is de basis voor een eventuele verdere samenwerking. 

3.2.2 Validatiefase

De validatiefase bestaat uit twee stappen. De eerste fase heeft als doel om tot een voorlopige aanbieding te komen met een individuele 

marktpartij. Nadat een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), dan wel verklaring van geen bezwaar (VGB), is overlegd ontvangen de  

partijen de conceptovereenkomst. Het Rijksvastgoedbedrijf en de marktpartij bespreken samen grondig de opgave. Daarbij geeft de 

marktpartij aan hoe zij vanuit haar kennis en kunde bijdraagt aan het realiseren van de projectdoelstellingen en het behalen van de 

ambities. Vervolgens komt de marktpartij met een voorlopige aanbieding. Die bestaat uit een plan van aanpak gebaseerd op het  

‘visiedocument op de opgave’ in combinatie met prijzen (een richtprijs) en tarieven, zodanig uitgesplitst dat de winst en het winst- 

percentage inzichtelijk zijn. Na overeenstemming over de voorlopige aanbieding is er sprake van een voorlopige overeenkomst en  

nodigt het Rijksvastgoedbedrijf deze partij uit voor de tweede stap van de validatiefase. 

Die tweede stap heeft tot doel om de samenwerking gezamenlijk vorm te geven. De marktpartijen binnen één vlek komen van  

individuele aanbiedingen tot een gezamenlijke overeenstemming én overeenkomst. In de tweede stap komen alle marktpartijen 

(binnen één vlek) samen met Rijksvastgoedbedrijf de manier van samenwerken overeen, evenals de manier van het behalen van de 

doelstellingen en ambities, het beheersen van de risico’s en het verdienmodel. Er wordt niet over alle voorwaarden onderhandeld,  

maar alleen over die aspecten waar partijen meerwaarde kunnen bieden en op een goede wijze worden geprikkeld om de doelstellingen 

en de ambities te behalen en het bereiken van een win-win situatie. Dit kan leiden tot het aanpassen van de voorlopige aanbieding in 

een definitieve aanbieding. Als overeenstemming is bereikt over de definitieve aanbiedingen van alle partijen tekenen alle partijen de 

ontwerpovereenkomst. 

3.3 Samenwerkingsrelatie

Het Rijksvastgoedbedrijf wil samen met de betrokken partijen de renovatie tot een succes maken waar iedereen trots op is. Er wordt 

samengewerkt op gelijke voet, niet alleen tussen het Rijksvastgoedbedrijf en de partijen, maar ook tussen partijen onderling. Zij delen in 

het positieve of negatieve resultaat van de samenwerking. Partijen hebben ook gelijke belangen, wat hen stimuleert samen oplossingen 

te vinden voor gerezen problemen.

Samenwerking heeft aan de ene kant betrekking op de inhoud van de samenwerking (contractueel, financieel, procesmatig, kwalitatief, 

maatschappelijk en technisch) en aan de andere kant op de manier van de samenwerking (houding en gedrag). 

Samenwerking is niet een kwestie van opleggen, maar van samen vormgeven. Dit betekent dat door afstemmen en optimaliseren het 

project- en groepsbelang voorop staat, zonder daarbij het individuele belang uit het oog te verliezen. Deze vorm van samenwerken leidt 

tot een beter eindresultaat voor alle partijen (‘Best for Project and Best for Parties’).

3 Ontwerpovereenkomst

Oriëntatie
fase

Validatiefase
Stap 1

Validatiefase
Stap 2

Uitvoeren van de 
overeenkomst
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Het inkoopproces (met daarin aandacht voor de samenwerking, houding en gedrag binnen het ontwerpproces) is het beginpunt van de 

samenwerking. Alle partijen zijn intrinsiek gemotiveerd om samen te werken. Het proactief handelen, meedenken en meewerken wordt 

blijvend gestimuleerd. Ongewenst gedrag van een partij wordt zoveel mogelijk voorkomen en (zo nodig) op een adequate wijze door de 

andere partijen gepareerd. Dit geldt niet alleen voor de marktpartijen, maar ook voor het Rijksvastgoedbedrijf. 

Alle partijen geven continu en actief invulling aan de samenwerking. Dit houdt onder andere aandacht in voor:

•  de relatie tussen alle partijen;

•  een goede balans van individuele en gezamenlijke belangen;

•  risico’s en risicoverdeling;

•  optimale verdeling van taken en verantwoordelijkheden;

•  elkaar helpen in de beheersing van risico’s;

•  het realiseren van de opgave, behalen van doelstellingen en ambities (en niet alleen voor het uitvoeren van het werk  

volgens de eisen);

•  open, transparante en duidelijke communicatie over onder meer de gemaakte kosten (open boek);

•  oplossingsgerichtheid in het geval van (dreigende) problemen en geschillen.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt in de ontwerpfase actief mee door:

•  op basis van de overwegingen en adviezen van partijen beslissingen te nemen; 

•  namens de gebruikers en belanghebbenden eisen in te brengen en de belangen te waarborgen;

•  als gebouweigenaar eisen in te brengen en de belangen te waarborgen; 

•  als eigenaar van de risico’s op te treden, waarbij voor de beheersing ook een beroep wordt gedaan op de partijen; 

•  als partner op te treden om de risico’s die de ontwerpende partijen signaleren te helpen beheersen;

•  bij conflicten of strijdigheden tussen de partijen op te treden om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Als dit niet lukt, dan zal 

het Rijksvastgoedbedrijf een besluit nemen om de strijdigheid of het conflict op te lossen;

•  de opgestelde kostenraming(en) te bewaken zodat die blijven passen binnen het gestelde budget en op te treden als de raming het 

budget overschrijdt;

•  het aanvragen van de niet-uitvoeringgerelateerde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

3.4 Verdienmodel

De hoeveelheid werkzaamheden is op voorhand niet exact aan te geven  omdat het ontwerpproces minder voorspelbaar is. Het is  

niet wenselijk om dit risico bij de marktpartijen te leggen. Dat is strijdig met de gedachte om samen te werken en het leidt tot een 

onwenselijke houding van de partijen. Een andere manier van samenwerken vraagt ook om een ander verdienmodel. Een verdienmodel 

waarbij de manier van verdienen door een marktpartij is gebaseerd op het uitkeren van een winstpercentage op basis van de gemaakte 

kosten (in de ontwerpfase dus uren maal tarief) is dus niet passend. 

Het verdienmodel bestaat daarom uit twee componenten. Enerzijds de dekking van de gemaakte kosten, anderzijds een prikkel om de 

opgave te realiseren en bij te dragen aan de projectdoelstellingen en ambities (‘Cost Plus Incentive Fee’).

Onderdeel van de prikkel om bij te dragen aan het realiseren van de projectdoelstellingen en ambities is een risico- en kansenfonds. 

Dit fonds is bedoeld om gezamenlijk de onzekerheden te beheersen. Als dat laatste lukt, wordt de resterende omvang van het fonds 

uitgekeerd aan alle partijen. 

3.4.1 Dekking gemaakte kosten

In de eerste stap van de validatiefase worden de benodigde werkzaamheden bepaald en de daarmee samenhangende kosten inzichtelijk 

gemaakt. Op basis van een aanpak, onderbouwing van de inschatting van de uren en uurtarieven (zodanig uitgesplitst dat de winst en 

het winstpercentage inzichtelijk is) wordt voorlopige overeenstemming bereikt over een maximumbedrag. De kosten worden verrekend 

op basis van de werkelijk bestede tijd, gerelateerd aan de aanpak.

3.4.2 Prikkel realiseren projectdoelstellingen en ambities

Na het sluiten van de overeenkomst worden prikkels ingebracht die alle partijen extra uitdagen om de projectdoelstellingen en ambities 

te behalen (en niet alleen voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de eisen). Dit wordt pas na het sluiten van de overeen-

komst gedaan om de prijsaanbieding of de aangeboden kwaliteit niet te beïnvloeden.

• Kritieke prestatie-indicatoren

Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) dienen als prikkel om de ambities te realiseren. Dit betekent niet dat voor alle ambities een KPI 

wordt ingezet. Zo is het realiseren van de ambitie ‘gebruiker tevreden’ afhankelijk van het Rijksvastgoedbedrijf. Deze prikkel wordt  

gezamenlijk met alle partijen voor één vlek afgesproken. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt echter de KPI’s en de hoogte van de vergoeding 

vast. De manier waarop deze KPI’s worden gemeten, stellen alle partijen samen vast. Te denken valt aan een bonus om het ontwerp 

eerder op te leveren. Er wordt dan een vergoeding uitgekeerd voor elke maand dat het ontwerp eerder is opgeleverd aan het  

Rijksvastgoedbedrijf en is geaccordeerd door de gebruikers. 

• Efficiënter werken

Met alle partijen wordt een prikkel overeengekomen om de gewenste en overeengekomen resultaten op een effectievere en efficiëntere 

manier te realiseren. Daarbij is het principe dat een partij de winst - in absolute zin - zal realiseren als de resultaten binnen of tegen de 

overeengekomen prijs blijven. Bij overschrijding van de prijs zal de winst – in relatieve zin - afnemen. 

• Risico- en kansenfonds

Als onderdeel van de prikkel om de doelstellingen en ambities te realiseren komt er een risico- en kansenfonds. Alle partijen worden 

actief betrokken bij en zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s, de raakvlakken en het benutten van de kansen. Zij  

spannen zich in om projectrisico’s te beheersen en de financiële en tijdsplanning bij het optreden ervan te beperken. 

In de tweede stap van de validatiefase wordt bepaald welke risico’s in het risico- en kansenfonds worden ondergebracht. Alle partijen 

bepalen samen welke risico’s dat zijn. De initiële eigenaar van het risico brengt ook het geld in voor de beheersing ervan. De hoogte van 

dit bedrag wordt gezamenlijk bepaald. Het Rijksvastgoedbedrijf levert ook een bijdrage.

Het risico- en kansenfonds financiert de kosten van preventieve en correctieve maatregelen. Als er opdrachten voor voorbereidende 

werkzaamheden worden verstrekt in het kader van het beheersen van risico’s, dan worden die uit dit fonds betaald.

Besparingen als gevolg van wijzigingen, de ‘inkomsten’ uit eventueel opgelegde financiële boetes of het benutten van kansen en 

verbeteringen worden aan het risico- en kansenfonds toegevoegd. Als het risico- en kansenfonds aan het einde van de looptijd van de 

ontwerpovereenkomst niet is uitgeput, wordt het beschikbare bedrag aan de partijen uitgekeerd als een bonus voor de geleverde 

bijdrage aan de risicobeheersing. Als tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het fonds niet toereikend is, wordt het fonds 

aangevuld zodat de kosten voor de risicobeheersing zijn gedekt. De partijen bepalen samen de verdeelsleutel bij uitkeren en de  

eventuele extra bijdragen. De definitieve uitwerking wordt onderdeel van de contractstukken. 
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3.5 Contractuele basis

De samenwerking met partijen krijgt juridisch beslag in de vorm van een overeenkomst tussen het Rijksvastgoedbedrijf en markt- 

partijen. Daarnaast moet de samenwerking organisatorisch goed gestalte krijgen doordat alle partijen vanuit dezelfde visie en ambities 

aan de opgave werken. Dit betekent dat de keuze voor samenwerking consequenties heeft voor de manier van contracteren, voor de 

manier waarop de contractuele prikkels zijn ingericht, de manier waarop het Rijksvastgoedbedrijf handelt, maar ook voor de houding en 

gedrag van alle betrokken partijen. Als deze zaken niet congruent of consistent zijn ingericht, bestaat het risico van een slechte mix van 

elementen waarbij het resultaat uiteindelijk tegenvalt. 

Alle partijen moeten een zo actief mogelijke houding hebben. Ongewenst gedrag moet zo veel mogelijk worden voorkomen en  

(zo nodig) op een adequate wijze worden gepareerd. Naast het inkoopproces speelt de overeenkomst (met de manier van belonen) 

daarin een rol. 

De te sluiten overeenkomst voor de ontwerpwerkzaamheden (de ontwerpovereenkomst) betreft per vlek een samenwerkingovereen-

komst van het Rijksvastgoedbedrijf met meerdere partijen, een tweezijdige meerpartijenovereenkomst.

De ontwerpovereenkomst beschrijft per vlek de werkzaamheden die de partijen op grond van deze opdracht afspreken en uitvoeren. 

Onder deze werkzaamheden vallen in elk geval ontwerpwerkzaamheden, het opstellen van de kwaliteitsplannen en werkzaamheden op 

het gebied van project-, risico- en omgevingsmanagement.

In de contractvorm heeft het Rijksvastgoedbedrijf uitdrukkelijk gekozen voor een dienstenopdracht met een vroegtijdige integratie van 

de diverse disciplines. Daarbij wordt in het ontwerp ook de uitvoeringskennis actief ingebracht. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft naar 

het optimaal afstemmen van ontwerp en uitvoering, vastgelegd in een heldere juridische structuur. De ontwerpovereenkomst is een op 

maat gemaakte overeenkomst.

3.6 Contractopbouw

De ontwerpovereenkomst ziet er schematisch als volgt uit, waarbij de ontwerpovereenkomst met annex 1 tot en met 11 met alle partijen 

overeen wordt gekomen en identiek is. Annex 12a en 12b, met de kosten en financiële bepalingen en de prikkels, wordt met elke partij 

afzonderlijk afgesloten.

 

gezamenlijk vastgesteld

gezamenlijk vastgesteld

3.7 Contractbeheersing

Behalve dat het Rijksvastgoedbedrijf betrokken is bij het opstellen van de ontwerpproducten en daarin ook zijn invloed kan uitoefenen, 

wordt deze overeenkomst ook beheerst door het uitvoeren van audits op het kwaliteitssysteem en de processen die zijn verwoord in het 

projectmanagementplan door de ontwerpende partijen. De verschillende ontwerpproducten worden door het Rijksvastgoedbedrijf en  

de gebruikers getoetst. Er is sprake van een meer controlerende rol voor het Rijksvastgoedbedrijf omdat gedurende het ontwerpproces 

inzicht ontstaat over het al dan niet voldoen aan de overeenkomst. Er wordt beoordeeld of wordt voldaan aan de KPI’s. De manier  

waarop dit wordt vastgesteld, wordt gezamenlijk bepaald. Vervolgens betaalt het Rijksvastgoedbedrijf uit op basis van de uitkomsten 

van de meting. 

Ontwerpovereenkomst

Annex 1 Eisen aan het ontwerp

Annex 2 Eisen aan het proces

Annex 3 Projectdoelstellingen en ambities

Annex 4 Projectkeuzes (inclusief een voorlopige / indicatieve lijst met uitgestelde deelontwerpen 

en voorbereidende werkzaamheden)

gezamenlijk vastgesteld

Annex 5 Planning en fasering gezamenlijk vastgesteld

Annex 6 Takenlijst gezamenlijk vastgesteld

Annex 7 Vertegenwoordigers partijen gezamenlijk vastgesteld

Annex 8 Projectorganisatie en overlegstructuur gezamenlijk vastgesteld

Annex 9a Risicoanalyse (risicoanalyse en – beheersing) gezamenlijk vastgesteld

Annex 9b Risico- en kansenfonds gezamenlijk vastgesteld

Annex 10a Kritische Prestatie Indicatoren – formulering

Annex 10b Kritische Prestatie Indicatoren – wijze van meten

Annex 11 Begroting (format t.b.v. uitvoeringsfase)

Annex 12a Advieskosten, betalingsschema en overige financiële bepalingen

Annex 12b Prikkels realiseren projectdoelstellingen en ambities

Legenda

Oranje van kracht tussen Rijksvastgoedbedrijf en alle opdrachtnemers, wordt voor en tijdens inkoopproces en contractsluiting in beginsel niet gewijzigd.

Groen van kracht tussen Rijksvastgoedbedrijf en alle opdrachtnemers, wordt tijdens inkoopproces, maar voor contractsluiting vastgesteld.

Blauw van kracht tussen Rijksvastgoedbedrijf en individuele opdrachtnemers, wordt na contractsluiting gezamenlijk vastgesteld.

Grijs van kracht tussen Rijksvastgoedbedrijf en individuele opdrachtnemer, wordt tijdens inkoopproces maar voor contractsluiting vastgesteld.
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4.1 Omvang van werkzaamheden

De omvang van de uitvoeringsovereenkomst betreft het uitwerken en detail engineering van de ontwerpen en het uitvoeren van alle 

bouwkundige, installatietechnische en monumentale werkzaamheden binnen één vlek. Om geen kennis ten aanzien van het ontwerpen 

verloren te laten gaan worden de architecten en adviseurs als voorgeschreven hulppersonen benoemd voor de uitvoerende partijen. 

In het ontwerpproces kan bepaald zijn dat er voor specifieke onderdelen sprake is van een ‘voorgeschreven leverancier’ of ‘directie  

levering’. Dit kan volgen uit de benodigde veiligheidsmaatregelen of vanuit de risicobeheersing. Ook zijn de uitvoerende partijen  

verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde uitvoeringsvergunningen, toestemmingen en ontheffingen.

4.2 Wijze van contracteren

Met het sluiten van een overeenkomst met de uitvoerende partijen voor het opstellen van de ontwerpproducten, spreekt het  

Rijksvastgoedbedrijf het voornemen uit om ook de uitvoeringswerkzaamheden bij deze uitvoerende partijen neer te leggen. Als de 

uitvoerende partijen de verwachtingen en afspraken over de ontwerpwerkzaamheden realiseren, worden zij benaderd om een  

uitvoeringsovereenkomst te sluiten.

Voor het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst is overeenstemming nodig over de vaste maximum prijs voor het realiseren van het 

ontwerp, de algemene kosten en winst&risico-opslag. Ook moet er overeenstemming zijn over het percentage voor de indirecte kosten 

voor verrekening van het realiseren van de uitgestelde ontwerpen.  

Alle partijen bepalen gezamenlijk het overdrachtsmoment tussen de ontwerpfase en de uitvoeringsfase. Enerzijds is dat afhankelijk van 

de discipline en het risicoprofiel. Anderzijds is het van belang dat de uitvoerende partijen op basis van de opgestelde ontwerpproducten 

een vaste prijs kunnen garanderen voor de uitvoeringswerkzaamheden. Het detailniveau en de diepgang kunnen dus per discipline  

verschillen. Gezamenlijk wordt bepaald tot op welk niveau dit is. Het belang voor het Rijksvastgoedbedrijf is dat de gebruikers  

instemmen met het ontwerp en dat dit is te realiseren binnen tijd en budget. Met de uitvoeringswerkzaamheden mag de uitvoerende  

partij pas beginnen na verlening van de uitvoeringsovereenkomst. 

4.3 Samenwerkingsrelatie

De samenwerking bij de uitvoeringsovereenkomst is anders dan bij de ontwerpovereenkomst. Er is sprake van een uitbestedingsrelatie, 

waarbij de uitvoerende partijen realiseren wat contractueel is vastgelegd. Dit is ook mogelijk omdat, door het ontwerpproces, er sprake 

is van een beperkt risicoprofiel voor uitvoerende partijen. Daarbij wordt nog steeds uit de gemeenschappelijke waarden gehandeld: 

integriteit, respectvolle behandeling van elkaar, eerlijkheid, betrouwbaarheid en openheid. Voor de uitvoering van de uitgestelde  

deelontwerpen is het nodig dat de uitvoerende partijen elkaar kunnen vertrouwen en dat er sprake is van openheid (een open  

boekhouding). 

4.4 Verdienmodel

Het verdienmodel van de uitvoeringsovereenkomst bestaat uit twee aspecten. Enerzijds de vergoeding voor de uitvoeringswerkzaam-

heden, anderzijds een prikkel waarmee de uitvoerende partijen nog meer worden uitgedaagd om de projectdoelstellingen en ambities 

te behalen. Onderdeel van de prikkel om meer bij te dragen aan het realiseren van de projectdoelstellingen en ambities is een risico- en 

kansenfonds. 

4.4.1 Vergoeding voor uitvoeringswerkzaamheden

De uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten op basis van een vaste maximum prijs voor alle werkzaamheden inclusief een percentage 

voor algemene kosten, winst en risico voor het realiseren van de uitgestelde deelontwerpen. Verrekening vindt plaats op basis van  

‘open boek’. Het hanteren van een vaste maximum prijs is mogelijk omdat alle partijen gezamenlijk (het Rijksvastgoedbedrijf en de uit-

voerende partijen) hebben bepaald wat het detailniveau moet zijn van de uitvoeringsovereenkomst om de risico’s te kunnen beheersen. 

De meeste risico’s zijn al in het ontwerpproces en door de voorbereidende werkzaamheden beheerst. 

Voor de uitgestelde deelontwerpen kan later een prijs worden afgesproken. Daarbij wordt op basis van de open boekhouding van de 

uitvoerende partijen bepaald wat de directe kosten zijn. Die kosten, vermeerderd met het percentage voor algemene kosten, winst 

en risico, zijn de kosten voor het uitgestelde deelontwerp. Het Rijksvastgoedbedrijf is echter niet gehouden om de uitvoering van de 

uitgestelde deelontwerpen aan de uitvoerende partijen op te dragen als a) blijkt dat (een deel van) de uitvoering door omstandigheden 

niet mogelijk, noodzakelijk of wenselijk is, b) als de kosten het beschikbare budget overschrijden of c) als de aangeboden prijs voor de 

uitvoeringswerkzaamheden onaanvaardbaar hoog is.

4.4.2 Prikkel realiseren projectdoelstellingen en ambities

Na het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst worden prikkels ingebracht die alle partijen extra uitdaagt om de projectdoelstellingen 

en ambities te behalen (en niet alleen voor het uitvoeren van de werkzaamheden volgens de eisen). Dit wordt pas na het sluiten van de 

overeenkomst gedaan, zodat hier geen rekening mee wordt gehouden in de prijsaanbieding of de te leveren kwaliteit.

•  Kritieke prestatie-indicatoren

Deze prikkel wordt gezamenlijk met de uitvoerende partijen die vallen onder de uitvoeringsovereenkomst voor één vlek afgesproken. 

Het Rijksvastgoedbedrijf formuleert echter de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) en de hoogte van de vergoeding. De manier waarop 

deze KPI’s worden gemeten, wordt gezamenlijk bepaald en vastgesteld. 

•  Risico- en kansenfonds

Als onderdeel van de prikkel om de doelstellingen en ambities te realiseren kan ook een risico- en kansenfonds worden ingericht.  

De uitvoerende partijen worden actief betrokken bij en zijn verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s, de raakvlakken en het 

benutten van de kansen. De partijen spannen zich in om projectrisico’s te beheersen en de financiële en tijdconsequenties bij het  

optreden ervan te beperken. De inrichting en werking van dit fonds is identiek aan het risico- en kansenfonds dat behoort bij de  

ontwerpovereenkomst.

4.5 Contractuele basis

De uitvoeringsovereenkomst betreft een aannemingsovereenkomst van werken. Deze overeenkomst wordt gesloten met een  

(consortium van) partij(en) voor een vlek. De overeenkomst die hiervoor wordt opgesteld wordt gebaseerd op de Uniforme  

4 Uitvoeringsovereenkomst
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Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten (UAV-gc), waarbij aanpassingen zullen worden gedaan om tot een meer 

evenwichtige overeenkomst te komen. De UAV-gc wordt als inspiratie en basis gehanteerd om de gewenste kwaliteitsborging te borgen 

en als basis voor de onderhoudswerkzaamheden (na oplevering). 

4.6 Contractbeheersing

Voor de beheersing van de uitvoeringsovereenkomst wordt aangesloten bij de filosofie van de UAV-gc. Het Rijksvastgoedbedrijf laat de 

uitvoerende partijen aantonen dat ze aan de uitvoeringsovereenkomst voldoen. De uitvoerende partijen zullen moeten verifiëren en 

valideren (wordt het goede gemaakt en wordt het goed gemaakt?). Daarbij doet het Rijksvastgoedbedrijf een beroep op het kwaliteits-

systeem van de uitvoerende partijen om de overeenkomst door middel van systeem-, proces- en producttoetsen te beheersen.

5  Overeenkomst voorberei-
dende werkzaamheden

5.1 Omvang van werkzaamheden

Om een tijdig en voortvarend begin van de renovatiewerkzaamheden mogelijk te maken, kan het Rijksvastgoedbedrijf opdrachten ver-

strekken voor voorbereidende werkzaamheden. Dit kunnen zowel onderzoeks-, advies- of uitvoeringswerkzaamheden zijn. De omvang 

van die werkzaamheden is niet op voorhand aan te geven omdat een deel daarvan werkzaamheden zullen zijn om risico’s te beheersen. 

Gezamenlijk wordt bepaald welke voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd.

5.2 Manier van contracteren

Gezamenlijk wordt door de ontwerpende partijen bepaald welke partij het beste in staat is de voorbereidende werkzaamheden uit te 

voeren. Dit kan worden gecontracteerd bij een van de partijen van de ontwerpovereenkomst. Als het om werkzaamheden gaat die  

bij een derde partij (een nog niet gecontracteerde partij) worden gecontracteerd, zal de manier van contracteren daarop worden  

afgestemd. 

Voordat de voorbereidende werkzaamheden worden gecontracteerd moet: 

•  de oorzaak en de noodzaak van de werkzaamheden en/of verplichtingen inzichtelijk zijn;

•  de verwachte meerwaarde van het eerder uitvoeren van de werkzaamheden inzichtelijk zijn;

•  een beschrijving van de werkzaamheden en/of verplichtingen worden opgesteld.

5.3 Samenwerkingsrelatie

Bij de voorbereidende uitvoeringswerkzaamheden doen de uitvoerende partijen datgene wat hen is gevraagd. Er is sprake van een 

beperkt risicoprofiel voor uitvoerende partijen.

5.4 Verdienmodel

Het verdienmodel is tweeledig. Voor de partijen die betrokken zijn bij de ontwerpwerkzaamheden betreffen de voorbereidende  

werkzaamheden ook beheersmaatregelen voor risico’s. Als het risico- en kansenfonds niet is uitgeput, wordt het resterende bedrag  

uitgekeerd.

Afhankelijk van de aard van de opdracht en aan wie de opdracht wordt verleend is er sprake van een ander verdienmodel. Zo kan het zijn 

dat gezamenlijk wordt besloten een externe (nog niet gecontracteerde) partij in te schakelen om aanvullende onderzoeken uit te voeren. 

Het verdienmodel voor deze externe partij is gebaseerd op het uitkeren van een winstpercentage op basis van gemaakte kosten.

5.5 Contractuele basis

De contractuele basis is afhankelijk van het type werkzaamheden. Waar mogelijk worden aanvullende opdrachten gesloten met de al 

gecontracteerde partijen. 
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Ambitie: gebruiker tevreden

Samen, slim en sober zodat de gebruikers tevreden zijn en blijven.

Het Binnenhof vormt het hart van de Nederlandse parlementaire democratie en het bestuur. In het monumentale complex zijn de Eerste 

Kamer, de Tweede Kamer, de Raad van State, het ministerie van Algemene Zaken en de Grafelijke Zalen gevestigd.

Gebruikers tevreden over resultaat

Gezien het primaire proces van deze gebruikers hebben zij specifieke eisen voor hun huisvesting en werkomgeving. Slim en sober zodat 

hetgeen wordt ontworpen en gerealiseerd, voldoet aan de eisen en verwachtingen van de gebruikers. De gebruikers zijn tevreden over 

de gekozen oplossingen en oplossingsrichting. 

Gebruikers meegenomen in het ontwerp en realisatieproces

Ook de manier waarop de gebruikers meegenomen willen worden in het ontwerpproces en de uiteindelijke realisatie vraagt om verdere 

afstemming. Samen en slim, zodat de gebruikers open, tijdig en volledig geïnformeerd zijn. Ook het continu in gesprek blijven met de 

gebruikers, om bijvoorbeeld mogelijk veranderende eisen te inventariseren en (mogelijk) te bewerkstelligen en op slimme wijze draag-

vlak te creëren voor bepaalde oplossingen, maakt dit een complex proces.

Ambitie: kwaliteit van het complex is adequaat

Slimme doch sobere ingrepen om de kwaliteit van het complex adequaat te behouden en functionele verbeteringen door te voeren. 

Het Binnenhof is 24 uur per dag en 7 dagen per week een intensieve werkplek voor de medewerkers van alle gebruikers en trekt veel 

bezoekers en toeristen.

Gezond en veilig

Slim en sober zodat het Binnenhof voor zowel gebruikers als bezoekers een veilige en gezonde omgeving is. De veiligheidsgebreken, 

bouwkundige gebreken en technische gebreken zijn op een slimme manier verholpen met sobere oplossingen. Het complex is schoon 

van asbest verklaard. De ICT-voorzieningen zijn gemoderniseerd en bieden ook structurele uitbreidingsmogelijkheden.

Efficiënt en effectief

Om het intensieve gebruik mogelijk te maken is het Binnenhof na de renovatie bouwkundig en (installatie)technisch functioneel weer 

helemaal bij de tijd. Slim en sober zodat na de renovatie het Binnenhof bouwkundig en (installatie)technisch functioneel bij de tijd is 

met sobere oplossingen. Slim om het beheer en onderhoud efficiënt uit te voeren waarbij geen grote ingrepen nodig zijn, zodat in de 

25 jaar na de renovatie het ongestoorde gebruik is gewaarborgd. Een volgende renovatie kan zonder grote hinder voor de gebruikers 

worden uitgevoerd.

Functionele verbeteringen

Het complex kent zijn (fysieke) beperkingen voor de bedrijfsvoering van de gebruikers. Dit zijn zaken als de toegankelijkheid van de 

gebouwen, indeling en faciliteiten van vergaderzalen en bijvoorbeeld de locatie van het bedrijfsrestaurant. Het uitvoeren van  

functionele verbeteringen in een later stadium, na de renovatie, is niet kosteneffectief en leidt tot verstoringen in de bedrijfsvoering 

van de gebruikers. Waar mogelijk worden gelijktijdig met de renovatie sobere en doelmatige functionele verbeteringen doorgevoerd, 

waardoor de beperkingen voor de bedrijfsvoering van de gebruikers slim worden opgelost.

Met de ambitie ‘kwaliteit van het complex is adequaat’ zijn de veiligheid en functionaliteit weer naar de huidige maatstaven gebracht, 

waarbij zo veel mogelijk functionele verbeteringen zijn gerealiseerd. Daarmee wordt het Binnenhof weer optimaal gebruikt. 

Ambitie: samenwerking tussen alle partijen

Samen de opgave realiseren. Gezien de complexiteit, de duur, de risico’s en de te verwachten onvoorzienbare wijzigingen en veranderin-

gen is een goede samenwerking van groot belang om de doelstelling en ambities te realiseren. De samenwerking is er tussen zowel het 

Rijksvastgoedbedrijf en marktpartijen als tussen de marktpartijen onderling. Alle partijen zijn afhankelijk van elkaar om gezamenlijk de 

projectdoelstelling succesvol te realiseren. 

Alle aan de renovatie werkende partijen werken aan het gezamenlijke doel: het realiseren van de projectdoelstellingen en het waar- 

maken van de ambities. Daarbij zijn ieders belangen duidelijk, heeft iedereen oog voor elkaars belangen en helpen we elkaar door mee 

te denken. Risico’s en problemen worden besproken en partijen zijn bereid om elkaar te ondersteunen bij het beheersen en oplossen, 

waarbij de verantwoordelijkheid daarvoor niet wordt overgedragen aan de ondersteunende partij. 

We handelen vanuit gemeenschappelijke waarden: integriteit, respectvolle behandeling van elkaar, eerlijkheid, betrouwbaarheid en 

openheid. Alle partijen voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor het totale samenwerkingsproces en niet alleen voor het eigen 

onderdeel. Daarbij gunnen we elkaar op basis van wederkerigheid voordelen. Hierbij handelen we transparant en hebben we een  

gezamenlijk gevoel voor winst, verlies en risico’s. We durven elkaar aan te spreken en we staan ervoor open dat anderen ons  

aanspreken. 

Met de ambitie ‘samenwerking tussen alle partijen’ wordt het eindresultaat kwalitatief beter, sneller, tegen minder faalkosten en met 

trots en plezier in het werk bereikt. Het wordt ‘Best for Project’ en ‘Best for Parties’. 

Ambitie: omgeving tevreden 

Samen en slim zodat de omgeving tevreden is. 

Aantrekkelijkheid en aantal bezoekers behouden

Het Binnenhof is het historische centrum van Den Haag en trekt veel bezoekers, toeristen, politici, ambtenaren en passanten vanwege 

zijn stedelijke kwaliteit, geschiedenis en functie. De renovatie brengt onherroepelijk gevolgen met zich mee voor de omgeving. Dit leidt 

echter niet tot een sterk verminderde aantrekkingskracht van de Haagse binnenstad. Het Binnenhof blijft daarom tijdens de renovatie 

aantrekkelijk voor bezoekers, zodat het aantal bezoekers met de huidige situatie minimaal gelijk blijft. Samen met de belanghebbenden 

worden kansen verkend en slim verzilverd.

Hinder en overlast beperken

De bouwwerkzaamheden zelf leiden niet tot onnodig grote overlast voor de directe omgeving. De leefomgeving krijgt onverminderd 

aandacht op de aspecten schoon, heel, veilig en bereikbaar. Het succes van het renovatieproces vraagt van het Rijksvastgoedbedrijf en 

de betrokken marktpartijen duidelijke communicatie, afstemming, sensitiviteit en flexibiliteit met de omgeving.

Met de ambitie ‘tevreden omgeving’ worden weerstand en conflicten met de omgeving voorkomen, of snel opgelost, waarbij tegelijker-

tijd wordt gebouwd aan een duurzame relatie met andere belanghebbenden. Werkzaamheden worden slim uitgevoerd en samen met 

alle partijen wordt helder met de omgeving gecommuniceerd.

Bijlage 1 - Ambities
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Ambitie: een zo beheerst mogelijk project

Samen, slim en sober het project beheersen. 

Naast de omgeving en de gebruiker van het Binnenhof volgt ook heel (politiek) Nederland dit project met bovengemiddelde belang- 

stelling. De renovatiewerkzaamheden moeten dan ook binnen de gestelde kaders worden afgerond en opgeleverd.

Binnen budget

Samen, slim en sober om de renovatie binnen het vastgestelde investeringsbudget van € 475 mln. (inclusief tijdelijke huisvesting en 

prijspeil 2015) te realiseren door samen slimme en tegelijkertijd sobere oplossingen te bedenken. De aanpak is gericht op het binnen het 

gestelde kader blijven.

Binnen tijd

Politiek is besloten dat alle gebruikers van het Binnenhof in de zomer van 2020 verhuizen naar hun tijdelijke huisvesting en eind 2025 

weer terugkeren; de Eerste Kamer mogelijk eerder. Het binnen 5,5 jaar terugkeren en in gebruik nemen van het gerenoveerde Binnenhof 

is een politiek-bestuurlijke verplichting. Dit doen we slim en samen. De renovatiewerkzaamheden zijn binnen de gestelde tijd afgerond 

en opgeleverd door samen de planning te bewaken en mogelijke vertragingen slim op te lossen. Het Binnenhof is dan ook weer  

operationeel, zodat het primaire parlementaire proces zo naadloos mogelijk wordt hervat.

De ambitie ‘een beheerst project’ leidt ertoe dat de financiële (maximaal € 475 mln. incl. tijdelijke huisvesting, incl. BTW, prijspeil 2015) 

en tijdskaders (5,5 jaar; opgebouwd uit een bouwtijd van 4 jaar en 10 maanden en 8 maanden als risicobuffer) niet worden  

overschreden. 

Bijlage 2
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