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Inleiding. 

De opdrachten met betrekking tot de renovatie van het Binnenhofcomplex en de 
tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het Binnenhofcomplex zijn met het 
besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2016, nummer 
2016-0000688347, geheim verklaard (Staatscourant 2016,59812). Dit heeft onder 
meer tot gevolg dat werkzaamheden voor de renovatie door het 
Rijksvastgoedbedrijf aan een of meer partijen worden opgedragen zonder dat een 
aanbestedingsprocedure wordt gevolgd. Opdrachten aan een geselecteerde partij 
worden verstrekt als de aangeboden prijs marktconform is en de prijs-
kwaliteitverhouding van de aanbieding goed is (zie kamerstuk 34293, nr. 31). Dit 
geldt ook voor het verstrekken van opdrachten aan architecten. De 
Rijksbouwmeester adviseert bij de keuze van de architecten. Voorafgaand aan de 
opdrachtverstrekking aan de architecten wordt de keuze gemotiveerd en 
schriftelijk vastgelegd. In dit document wordt de keuze voor de coordinerend 
architecten gemotiveerd. 
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1. Opgave 

Aanleiding  
Het Binnenhof, het monumentale complex waarvan de oudste delen acht eeuwen 
geleden zijn gebouwd, is het hart van de Nederlandse politiek en voortdurend in 
bedrijf. Sinds de laatste grote renovatie van de Tweede Kamer in 1992 zijn er tal 
van grote en kleine bouwkundige gebreken ontstaan, zoals houtrot, lekkende 
daken, vochtige kelders, roestende gevelankers en betonrot. Ook hebben de 
meeste installatietechnische elementen, zoals de elektra-, klimaat-, ICT- en 
transportvoorzieningen, het einde van hun levensduur bereikt. Bovendien is de 
brandveiligheid van de monumentale complexdelen naar de huidige maatstaven 
onvoldoende en moet asbest uit het Binnenhofcomplex worden verwijderd. 
De huidige gebreken zijn de belangrijkste aanleiding voor de renovatie van het 
Binnenhofcomplex. Tegelijkertijd worden tijdens de renovatie enkele functionele 
verbeteringen gerealiseerd om het complex geschikt te maken voor de fors 
toegenomen gebruiksintensiteit. 

Ook wordt de flexibiliteit van het 
complex naar aanleiding van de veranderlijke politieke verhoudingen en 
fractiesamenstellingen voortdurend op de proef gesteld. Deze dynamiek heeft 
ertoe geleid dat bijvoorbeeld de entrees, de logistiek, het type en aantal 
gebruiksruimten, 	 en de oriëntatie in de gebouwen 
onvoldoende aansluiten op het gewenste gebruik van het complex. 

Randvoorwaarden  
Voor de renovatie is een aantal randvoorwaarden vastgesteld: 
• soberheid en doelmatigheid zijn consequent het kritisch uitgangspunt; 
• het huidig aantal vierkante meters per gebruiker (EK, TK, RvS en AZ) blijft in 

beginsel ongewijzigd; 
• het bestaande complexvolume wordt in beginsel niet uitgebreid; 
• de omgevingswaarde en monumentwaarde van het Binnenhofcomplex moeten 

ten minste in stand blijven; 
• restauraties die niet noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de 

monumentale waarden zijn geen onderdeel van de reikwijdte van het project; 
• het project wordt binnen het budget (max. €475 mln., prijspeil 2015, inclusief 

btw en de kosten voor de tijdelijke huisvesting) gerealiseerd; 
• het project wordt binnen de vastgestelde planning (vijfeneenhalf jaar, medio 

2020 - eind 2025) afgerond. 

Doelstelling  
Het doel is om het complex een comfortabele, gezonde en veilige werkomgeving 
te laten zijn voor iedereen die er werkt en op bezoek komt. Bovendien moet het 
vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week geschikt zijn voor ongestoord 
en effectief gebruik. Daarom moet het complex: 
• vrij zijn van de huidige bouwkundige en technische gebreken; 
• minimaal voldoen aan de geldende wet- en regelgeving; 
• asbestschoon zijn; 
• aansluiten op de gewenste functionaliteit; 
• voor een periode van minimaal vijfentwintig jaar bestand zijn tegen 

grootschalige bouwkundige, installatietechnische en conserverende ingrepen 
na de oplevering in 2025; 

• na een gebruiksperiode van vijfentwintig jaar bestand zijn tegen een 
grootschalige renovatie die het elders onderbrengen van de gebruikers 
opnieuw noodzakelijk maakt; 

• effectief gemeenschappelijk gebruik van ruimten voor de verschillende 
gebruikers waar gewenst mogelijk maken. 

Bron aanleiding, randvoorwaarden en doelstelling: 
Definitiedocument d.d. oktober 2017 
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2. Projectorganisatie 

De opzet van de projectorganisatie is als volgt: 

1. Aan het Binnenhofcomplex wordt door meerdere deelprojectarchitecten 
gewerkt die beschikken over specifieke specialismen. Het complex bestaat uit 
veel verschillende onderdelen met uiteenlopende leeftijden en 
karakteristieken. Met de keuze voor meerdere deelprojectarchitecten kan 
binnen de beschikbare tijd voldoende maatwerk geleverd worden en kan 
zodoende recht worden gedaan aan de uiteenlopende (monumentale) waarden 
per deel. Deze deelprojectarchitecten werken per deel een ontwerp uit op 
architectuur, restauratie (conservering) en interieur. Waar de samenhang 
tussen meerdere delen van belang is, bijvoorbeeld bij de technische ontwerpen 
en het ontwerp van de buitenruimten, werken de ontwerpende partijen aan 
grotere delen van het complex. 

2. Twee coordinerend architecten voeren, in samenwerking met een coordinerend 
technisch adviseur, de inhoudelijke regie over het project. Hierbij voert een 
coordinerend architect de regie over deelproject 1 en 3 (zie schema 1): de 
huisvesting van de Eerste Kamer (EK), de Raad van State (RvS) en het 
ministerie van Algemene Zaken (AZ), inclusief de Grafelijk Zalen (GZ). De 
andere coordinerend architect voert de regie over deelproject 2: de huisvesting 
van de Tweede Kamer (TK). De drie coordinatoren zijn verantwoordelijk voor 
de fasedocumenten van het renovatieplan. Ook zijn zij verantwoordelijk voor 
de samenhang en verbinding tussen de verschillende deelprojecten onderling 
en, in samenwerking met de landschapsarchitect, tussen de deelprojecten en 
de buitenruimten. 

3. De architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en landschappelijke 
kwaliteit van de planvorming wordt op hoofdlijnen getoetst door een 
Kwaliteitsteam. De Rijksbouwmeester is daarvan de voorzitter. Leden zijn het 
hoofd stedenbouw van de gemeente Den Haag, de algemeen directeur van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een deskundige op het gebied van 
installaties en duurzaamheid en een deskundige op het gebied van de 
bewonersgeschiedenis. Ook let het Kwaliteitsteam op de samenhang met de 
gebouwen in de directe omgeving en de openbare buitenruimten. Het 
Kwaliteitsteam rapporteert zijn bevindingen aan de projectdirecteur Renovatie 
Binnenhof. 

4. Het kwaliteitsteam wordt bijgestaan door een toetsteam, bestaande uit 
inhoudelijk experts van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit team toetst de 
fasedocumenten van het renovatieplan aan de projectkaders, zoals de 
functionele programma's van eisen van de verschillende gebruikers en het 
technisch programma van eisen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het toetsrapport 
wordt gedeeld met de coordinatoren en is taakstellend voor de opvolgende 
fase. 
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3. Criteria keuze coordinerend architecten 

Het Binnenhofcomplex is over een periode van eeuwen gebouwd, aangepast, 
afgebroken, uitgebreid, herstelt en geïnterpreteerd tot wat het nu is. De essentie 
van het complex is dat het uit vele stijlen, gebouwen en gebouwdelen bestaat, die 
alle op een eigen manier een tijdslaag aan het complex toevoegen. De huidige 
opgave biedt de mogelijkheid om het complex te renoveren en een aantal 
essentiële functionele verbeteringen te realiseren. Het uitgangspunt voor de 
architectenkeuze is om zodoende in de traditie waarin het Binnenhof zijn huidige 
vorm heeft gekregen met een nieuwe generatie architecten opnieuw een tijdslaag 
toe te voegen. De architecten moeten hiermee in staat zijn om heldere en 
trefzekere architectonische interventies te ontwerpen die enerzijds herkenbaar 
zijn als nieuwe tijdslaag en zich anderzijds zorgvuldig verhouden tot het 
bestaande. 

Een zorgvuldige verhouding tot het bestaande wordt geborgd middels een 
waardestelling. In deze waardestelling staan de kernwaarden benoemd van het 
complex. De verantwoording van de ingrepen in het complex, die onderdeel is van 
de opdracht aan de architecten, maakt inzichtelijk hoe het renovatieplan omgaat 
met deze kernwaarden. Ook wordt voor de uitbreiding van het Tweede 
Kamercomplex (1992) de oorspronkelijk en auteursrechthebbende architect Pi de 
Bruijn geïnformeerd over de renovatie en betrokken bij de planvorming. 

Voor de keuze van de coordinerend architecten is het verder belangrijk dat de 
opgave verschillend is voor deelproject 1 (EK+RvS) en 3 (AZ+GZ) enerzijds en 2 
(TK) anderzijds. Bij de eerste (deelproject 1 en 3) speelt de demarcatie tussen de 
gebruikers een belangrijke rol. Dit vraagt van de coordinerend architect een grote 
mate van politieke sensitiviteit en het vermogen om draagvlak tussen 
verschillende belanghebbenden te kunnen realiseren. Bij de tweede (deelproject 
2) is de functionele en logistieke noodzaak om structurele aanpassingen door te 
voeren een belangrijker aandachtspunt dan bij de overige deelprojecten. Dit 
vraagt om een coordinerend architect die ervaring heeft met in schaal 
vergelijkbare ingrepen in grote gebouwcomplexen. 

Behalve deze algemene uitgangspunten voor de architectenkeuze zijn er nadere 
keuzecriteria bepaald. Deze keuzecriteria zijn gecategoriseerd in de vier punten: 
(1) de vaardigheden en (2) de ervaring van de coordinerend architect, (3) de 
omvang van het architectenbureau en (4) enkele randvoorwaardelijke criteria. 

Vaardigheden 
• Zichtbaarheid: het vermogen om als boegbeeld op te treden van een 

organisatie. 
• Vakkundigheid: het vermogen om de inhoudelijke regie te voeren over 

complexe, binnenstedelijke en politiekgevoelige ontwerpopgaven. 
• Samenhang: het vermogen om de samenhang te waarborgen tussen de 

gebouwdelen, het complex als geheel en de directe omgeving. 
• Samenwerking: het vermogen om in teamverband met de gebruikers, het 

Rijksvastgoedbedrijf, de deelproject architecten en de overige adviseurs te 
werken aan een gezamenlijk resultaat. 

Ervaring 
• Statuur: het beschikken over een aanzienlijke statuur in het eigen vakgebied 

en daarbuiten op basis van ervaring, vakinhoudelijkheid en kundigheid. 
• Affiniteit: het beschikken over ervaring in het ontwerpen aan bestaande 

gebouwen. 
• Projectgrootte: het beschikken over ervaring in het ontwerpen aan projecten 

met een vergelijkbare projectgrootte. 
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Omvang 
• Bureaugrootte: het beschikken over voldoende medewerkers om zowel aan de 

voorliggende opgave als aan andere projecten te kunnen werken die tezamen 
de continuïteit van het bureau kunnen waarborgen. 

Randvoorwaarden 
• 

• Continuïteit: de bereidheid en beschikbaarheid om de coordinatie van het 
ontwerp tot en met de oplevering (2025) op zich te nemen. 

• Geheimhouding en beveliging: het aantoonbaaar in staat zijn om te werken 
met gerubriceerde informatie en om te voldoen aan alle beveiligingseisen. 
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4. Architectenkeuze Cobrdinerend Architect EK, RvS, AZ en GZ 

Architectenkeuze 

Liesbeth van der Pol 
Dok Architecten 

Liesbeth van der Pol 	studeerde in 1988 	af aan de TU Delft. In 
1982 volgde ze een jaar onderwijs aan de Universidad Autonoma de Barcelona in 
Spanje. Voor en tijdens haar studie was ze werkzaam bij diverse Nederlandse en 
buitenlandse architectenbureaus. In 1989 vestigde ze zich als zelfstandig 
architect, in combinatie met Herman Zeinstra en Onno van den Berg. In 1995 
richtte ze samen met haar partner Herman Zeinstra het bureau Atelier Zeinstra 
van der Pol op; een bureau dat bekendheid kreeg met een grote verscheidenheid 
aan projecten, waaronder woningbouw, gebouwen voor cultuur en industrie. In 
2007 was zij een van de mede oprichters van Dok Architecten, waar Van der Pol 
samen met Patrick Cannon aan het hoofd staat. 

Functies, projecten en onderscheidingen (selectie) 
• Architect-directeur van meerdere architectenbureau's; 
• Rijksbouwmeester; 
• Supervisor architectuur en stedenbouw van Schiphol Airport; 
• Gastdocent aan verschillende universiteiten en academies; 
• Lid van diverse jury's en spreker tijdens diverse lezingen, debatten, 

congressen en workshops; 
• Architect van een divers portfoilio aan projecten waaronder de renovatie van 

het Scheepvaartmuseum (2011); 
• Charlotte Këhlerprijs (1992); 
• Maaskantprijs voor jonge architecten (1993). 

Motivering  

De keuze voor Van der Pol en daarmee ook het architectenbureau DOK wordt als 
volgt gemotiveerd: 

Liesbeth van der Pol is binnen de huidige generatie van Nederlandse 
vooraanstaande architecten een vakkundige met een specifieke en herkenbare 
eigen signatuur. Van der Pol heeft met projecten als de Warmtekrachtcentrale 
(Utrecht, 2005) en Depot Scheepvaartmuseum (Amsterdam, 2003) aangetoond te 
beschikken over de vaardigheid om trefzekere interventies te kunnen ontwerpen 
waarbij contextgevoeligheid een grote rol speelt. Bovendien heeft ze met een 
project als de renovatie van het Scheepvaartmuseum (Amsterdam, 2011) laten 
zien dat ze in samenwerking met een restauratiearchitect beschikt over het 
vermogen om een nieuwe laag aan een bestaand, monumentaal, gebouw toe te 
voegen dat zich tegelijkertijd zorgvuldig verhoud tot het bestaande. Als 
Rijksbouwmeester en supervisor heeft zij bovendien aangetoond te beschikken 
over een grote mate van politieke sensitiviteit en het vermogen om draagvlak 
tussen verschillende belanghebbenden te kunnen realiseren. 
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Nadere motivering op basis van de keuzecriteria: 

Vaardigheden 
• Als directeur van een vooraanstaand architectenbureau en voormalig 

rijksbouwmeester beschikt Van der Pol over het vermogen om als boegbeeld 
op te treden van een organisatie. 

• Als architeCt van een divers portfolio met aansprekende gebouwen beschikt 
Van der Pol over het vermogen om de inhoudelijke regie te voeren over 
complexe, binnenstedelijke en politiekgevoelige ontwerpopgaven. 

• Het werk van Van der Pol toont het vermogen om de samenhang te 
waarborgen tussen de gebouwde architectuur, de directe (stedenbouwkundige) 
omgeving en het landschap.. 

• Het werk van Van der Pol toont het vermogen om in teamverband met de 
gebruikers, de opdrachtgever en de overige adviseurs te werken aan een 
gezamenlijk resultaat. 

Ervaring 
• Als gevolg van de verschillende ontwerpende, regisserende en bestuurlijke 

rollen van Van der Pol beschikt zij over een aanzienlijke statuur in het eigen 
vakgebied en daarbuiten. 

• Van der Pol is ervaren in het ontwerpen aan bestaande gebouwen. 
• Van der Pol is ervaren in het ontwerpen aan projecten met een vergelijkbare 

projectgrootte. 

Omvang 
• De bureaugrootte van Dok Architecten 	 wordt als 

voldoende beschouwd om zowel aan het Binnenhof te werken als aan andere 
projecten die tezamen de continuïteit van het bureau kunnen waarborgen. 

Randvoorwaarden 

• Van der Pol heeft de intentie om de coordinatie van het ontwerp voor de EK, 
RvS, AZ en GZ tot en met de oplevering (2025) te continueren. 

• Liesbeth van der Pol en Dok Architecten commiteren zich aan de eisen van het 
Rijksvastgoedbedrijf met betrekking tot de rubricering van de 
projectinhoudelijke informatie. 
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5. Architectenkeuze Codrdinerend Architect TK 

Architectenkeuze 

Ellen van Loon 
Office for Metropolitan Architecture 

Ellen van Loon 	studeerde in 1991 af als architect aan de Technische 
Universiteit in Delft. Van 1992 tot 1998 werkte zij bij het internationaal 
gerenommeerde architectenbureau Foster and Partners in Londen. In 1998 stapte 
zij over naar het eveneens internationaal gerenommeerde architectenbureau 
Office for Metropolitan Architecture (OMA) in Rotterdam waar zij in 2002 partner 
werd. 

Functies, projecten en onderscheidingen (selectie) 
In haar rol als partner bij OMA heeft Van Loon de inhoudelijke regie gevoerd over 
meerdere aansprekende gebouwontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn: 
• de renovatie van het Rijksverzamelkantoor Rijnstraat 8 in Den Haag (2017); 
• het hoofdkantoor van G-Star in Amsterdam (2014; 
• De Rotterdam; het grootste gebouw in Nederland (2013); 
• het hoofdkantoor van de Rothschild Bank in London (2011); 
• het concertgebouw Casa da Musica in Porto (2005, winnaar van de RIBA Award 

in 2007); 
• de Nederlandse ambassade in Berlijn (2003, winnaar van de Mies van der 

Rohe Award in 2005). 

Motivering 

De keuze voor Van Loon en daarmee ook het architectenbureau OMA wordt als 
volgt gemotiveerd: 

Ellen van Loon is binnen de huidige generatie van Nederlandse vooraanstaande 
architecten een vakkundige die bij uitstek ervaring heeft met grote gebouwen met 
uiteenlopende en complexe logistieke en functionele programma's van eisen, 
waaronder grootschalige publieke gebouwen, ambassades en werkomgevingen 
voor onder andere overheidsorganisaties. Van Loon heeft met een project als New 
Court Rothschild Bank (Londen, 2011) aangetoond te beschikken over de 
vaardigheid om heldere en trefzekere interventies te kunnen ontwerpen waarbij 
contextgevoeligheid een rol van betekenis spelen. Bij een project als Rijnstraat 8 
(Den Haag, 2017) heeft Van Loon aangetoond dat ze in staat is draagvlak te 
kunnen organiseren voor structurele ingrepen en een grootschalig bestaand 
gebouw daarmee te kunnen optimaliseren voor het beoogd gebruik. 

Nadere motivering op basis van de keuzecriteria: 

Vaardigheden 
• Als directeur van een internationaal gerenommeerd architectenbureau als OMA 

beschikt Van Loon over het vermogen om als boegbeeld op te treden van een 
organisatie. 

• Als architect van een divers portfolio met aansprekende gebouwen beschikt 
Van Loon over het vermogen om de inhoudelijke regie te voeren over 
complexe, binnenstedelijke en politiekgevoelige ontwerpopgaven. 

• Het werk van Van Loon toont het vermogen om de samenhang te waarborgen 
tussen de gebouwde architectuur, de directe (stedenbouwkundige) omgeving 
en het landschap. 

• Het werk van Van Loon toont het vermogen om in teamverband met de 
gebruikers, de opdrachtgever en de overige adviseurs te werken aan een 
gezamenlijk resultaat. 
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Ervaring 
• Als gevolg van het internationale en aansprekende portfolio van Van Loon en 

haar partnerschap bij OMA beschikt zij over een aanzienlijke statuur in het 
eigen vakgebied en daarbuiten. 

• Van Loon is ervaren in het ontwerpen aan bestaande gebouwen. 
• Van Loon is ervaren in het ontwerpen aan projecten met een vergelijkbare 

projectgrootte. 

Omvang 
• De bureaugrootte van OMA 	 is ruim voldoende om zowel 

aan het Binnenhof te werken als aan vele andere projecten die tezamen de 
continuïteit van het bureau kunnen waarborgen. 

Randvoorwaarden 

• Van Loon heeft de intentie om de regie van het ontwerp voor de Tweede 
Kamer tot en met de oplevering (2025) te continueren. 

• Ellen van Loon en OMA commiteren zich aan de eisen van het 
Rijksvastgoedbedrijf met betrekking tot de rubricering van de 
projectinhoudelijke informatie. 
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