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4.2.3 Bcdreigingen van de bedrijfszekerheid: risico’s en gevolgen
Bedreigingen De bedreigingen van de bedrijfszekerheid kunnen worden opgesplitst in calamiteiten, 

storingen en onderhoud.

Calamiteiten lO.I.b

lO.I.b

10.1.b
lO.I.b

Storingen Gegeven bet feit dat er sprake is van een uitzonderlijke 24/7 bedrijfsvoering, met 
verschillende ambtelijke organisaties, bedrijfstijden, aanspreekpunten en ruimten met 
specifieke eisen, 10.1.b 
is er in de huidige situatie sprake van gefragmenteerd beheer-” waardoor verschillende 
personen en organisaties dezelfde installaties beheren. Dit werkt storingen in de hand.

Met onderhouden van de installaties kan voor het Binnenhof gezien worden als een
er directe paraatheid gewenst is.

Ook

Onderhoud
bedreiging omdat 10.1 b

Uitgaande van de agenda van de ambtelijke organisaties, leden en raden (

[(iBj oniwer|> zodat behecr en onderhoud ► 
ine( zich incebrengt zodat minder 
afhankelijkheid ontstaat van recesperiodcn

Tabel 6) lijkt er voldoende tijd aanwezig om gepland onderhoud te realiseren aan de 
installaties van het Binnenhof; een aantal ambtelijke organisaties en leden zijn slechts 
enkele dagen in de week intensief aanwezig (Eerste Kamer en Raad van State) en 
sommige ambtelijke organisaties en leden volgen het reguliere reces (Tweede Kamer, 
Algemene Zaken, Eerste Kamer).

Reces en minder intensief gebruik lijkt kansen te bieden voor onderhoud. De perioden 
voor onderhoud zijn echter kort en onzeker. De afgelopen jaren wordt tijdens bijna 
elk reces de Tweede Kamer terug geroepen (Figuur 34) ook zijn er onderdelen van het 
Binnenhof welke 24/7 in gebruik kunnen zijn.

20 {ioofdtaak voor het behccr ligt bij hcl Rijksvastgocdbedrijf. zij besteden dil uit aan verschillende onderhoudspariijen De gebruikers zelf zijn bet eerste aanspreekpunt voor 
calamiteiten en ondememen in dat geval vaak zelf als eerste actie
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Tabel 6: Huidige bezettingssituatie Binnenhof^

LegendaAmbtelijke 
organisatie en 
leden

di do zawo vr zoma
tj

Algemene Zaken Volledig in gebruik 

Peels in gebruikEerste Kamer

Tweede Kamer Soms vol bezel
Raad van State Soms deels in gebruik
Ridderzaal Vrijwel nooit in gebruik
1) Op dagen conform weekoverzicht 
•) belangrijke plenaire- en raad vergaderdagen

10.1.b RTL NIEUWS 
10 AUGUSTUS 2011

Kamer terug van reces om eurodebat
NIEUWSUUR
06-09-2015

Kamer terug van reces, partijen meteen in 
campagnestand

RTL NIEUWS 
12JULI 2017

Wie roept als eerste de Kamer terug van 
reces?
Figuiir 34; In de afgelopen jaren moest men meerdere keren terug komen van reces

Risico’s en gevolgen Voor de genoemde bedreigingen zijn er risico’s op verschillende schaalniveaus;
regionaal, lokaal, Binnenhof en installaties en de gevolgen ingeschat.

Er zijn drie types gevolgen gedefinieerd: uitval van nutsvoorzieningen, uitval van 
delen van gebouwen en de uitval van installaties. De gevolgen worden respectievelijk 
gedefinieerd als het niet aangeleverd krijgen van energie die afkomstig is van 
nutsbedrijven, het fysiek onbruikbaar raken van gebouwen door tijdelijk verhuizing, 
verbouwing, schade of instorting, en het niet gebruik kunnen maken van de

Uitval van nutsvoorzieningen

Uitval van delen van gebomven

Uitval van installaties installatiesystemen

De bedreigingen, risico’s, gevolgen en de waarschijnlijkheid dat dit plaatsvindt is 
weergegeven in Tabel 7.

REGIONAAL

BINNENHOFLOKAAL

Figunr 35: Schaalniveaus voor risico evaluatie.

Afgestemd mel alle ambtelijke organisaties De Tweede Kamer is in verband met vakantie afgestemd met de Direclie Vastgoedbeheer van Rijksvastgoedbedrijf
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Tahel 7; Inventarisatie van bedreiging, risico's en gevolgen voor de bedrijfszekerheid

10.1.b

Generieke maatregelen voor bedrijfszekerheid4.2.4

Aanpak in het voorgaande is aangegeven waarom sommige installatiesystemen een hogere 
bedrijfszekerheid behoeven dan anderen. Door passende maatregelen af te stemmen 
op reele scenario’s kunnen risico’s en gevolgen worden beperkt.

Om de fysieke consequenties te doorgronden die nodig zijn om de bedrijfszekerheid 
te kunnen blijven bieden in het geval dat een gevolg zich voordoet, zijn maatregelen 
gei'nventariseerd in onderstaand overzicht.
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Tabel 8 Omschrijving van maalregelen om te komen er beperking van gevolgen
10.1.b

Specifieke maatregelen per gebouwinstallatic4.2.5

Gebouwinstallaties en 
bedrijfsinstallaties

Voor de gebouwinstallaties met een grote ruimtelijke impact zijn concrete voorstellen 
gedaan om aan de criteria van de bedrijfszekerheidsklassen te voldoen.

Door de beperkte ruimtelijke impact van de bedrijfsinstallaties en de taakverdeling 
tussen de eigenaar - bet Rijksvastgoedbedrijf- en de afnemer- de ambtelijke 
organisaties van de Hoge Colleges van Staat en bet Ministerie van Algemene Zaken- 
zal in een latere ontwerpfase concrete voorstellen moeten worden gemaakt hoe aan de 
criteria van de bedrijfszekerheidsklassen kan worden voldaan.

tO.I.b

Centrale energievoorziening 10.1.b

Voor alle gebouwinstallaties ziJn ruimten aangewezen die voldoen aan de 
eigenschappen vanio.i.b 
stellen apparatuur zijn daamaast goed onderhoudbaar. Figuur 36 laat de 
bereikbaarheid van verschillende technische ruimten zien.

(K\\ I \'eriK‘tcnngss!ag in iiiimteuehruik ►
, positie en diversificatie. De in deze ruimten op te

10.1.b
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lO.I.b10.1.b

10.1.b
Figuur 36; Bereikbaarheid van verschillende potennele technische ruimten

Elektiiciteit -jQ 1 b

10.1 b
lO.I.b

10 1b

10.1.b
elektravoorzieningFiguur 37; Schemafische weergax^e lO.I.b
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Vervi'ariiiing en koeling Het voorstel is om de priinaire warmte- en koudevoorziening en de voorziening van 
waaniit de wannte en koude centraal verdeeld wordt 10 1 b

De primaire v^-amitevoorziening zal bestaan uit een stadswannte-aansluiting eventueel 
in combinatie met een warmte/koude opslagsysteem of aansluiting op een decentraal 
laag temperahiiir verwanningsnet zoals die van EnergieRijk Den Haag 2.0 (Zie 
Bijiage D).

De primaire koelvoorziening zal bestaan uit een warmte/koude opslagsysteem in 
combinatie met wamitepompen. luchtgekoelde koelunits. een aansluiting op een 
regionaal gekoeld-water-net als EnergieRijk Den Haag 2.0 of een combinatie van 
deze systemen (Zie Bijiage D).

De primaire warmte- en koudevoorziening voedt \ia het 10.1 b 
onderverdeelstatious per bouwdeel. In ieder onderserdeektation zal doonniddel van 
een warmtewisselaar een fysieke scheiding worden gemaakt met het 
hoofddistributienet. Eventuele distributieproblemen binnen era bouwdeel heeft 
daarmee geen consequenties voor een andere bouwdeel.

distributienet de

10.1 b

10.1 b

Voor ruimten welke een bedrijfszekerheidsklasse 3 behoeven zullra lokaal 
10 1b
gemaakt met het distributienet van een ander bouwdeel.

installatiesystemen worden geinstalleerd of kan een koppeling worden

10.1.b
Figuur 38; lO.I.b

Ventilatie io 1 b
. Er wordt gekozen voor een primaire 

ventilatievoorzieningen per botwdeel (zie ook hoofdstuk 5). De redm hiers'oor is dat 
de distributie (luchtkanalen) vanaf een centrale voorziening te veel ruimte in beslag 
zou nemra.

10.1 b
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lO.I.b

10.1.b
Figuur 39:10.1.b

Warmwater De keukens van zowel de Tweede Kamer als Eerste Kamer zijn aangemerkt als
kritisch voor de bedrijfscontinuiteit. Hierdoor zal de warmwater bereiding worden

door middel van zonneboilers naast de primaire voorziening 
van bet stadsverwarmingsnet. Op deze manier kunnen de duurzaamheid en 
bedrijfscontinuTteit met elkaar worden gecombineerd (zie BiJIage D).

voorzien lO.I .b[GBJ recede Kamer hcctt ecn ► 
zonncboiler geinstalleerd voor de keiiken

Drinkwater Ons voorstel is om in geval van uitval van de primaire drinkwatervoorziening de 
uit te voeren middels flessen drinkwater. Voor de toiletspoeling wordtlO.I.b

voorgesteld om lokaal regenwaterbuffertanks te installeren. Deze buffertanks 
verzorgen tevens een rol in de duurzaamheidsambitie (zie Bijiage D).

Vuilwater Voor de vuilwaterafvoer zal lO.I.b 
lO.I.b
gebouwdelen zijn (Figuur 39).

voorziening worden geinstalleerd. De 
wordt voorzien doordat er standaard altijd meerdere afvoeren in de

Het voorstel voor de lO.I.b per gebouwinstallatie is samengevat in

Tabel 9.
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rafcc/P; 10.1 b
10.1bInstallarir- lOl.b

KUfsr 1 Klass« 3Klass«2 Klassr 4

Elektriciteit lOl.b lOl.b

Datainstanaties 10.1.b
Bnmdveiligheids I

lO.I.b•instaHaties
BevciHging^
installaties 10.1.b
AV-Systeem 10.1.b
Algemene 
voikhtiag ■
Apparatuw / Wl-I

10.1.b

10.1.bn
Venvamiing Klasse 2 Sectuidaire 

venvamiing via 
inkoppeling of lokale 
voorziening

Wanntepony 
10 1b 
distributie

Geen 101 b n.v.t.

Koeling Koelunit
lO.I.b
distributie

Klasse 2 + Secundaire 
koeling via 
inkoppeling of lokale 
voorziening

Geen 10.1 b n.v.t.

Ventilatie 101 b

Warmvvater Geen Lokale zonneboilersn.v.t. n.v.t. n.v.t.

Drinkvvater Lokale
regenvvateropslag in 
deel gebouvv

Geen n.v.t.n.v.t. n.v.t.

Vuilvvater Acceptatie 
uirval bepaalde 
voorzieningen 
onder speciale 
onistandigheden

Geen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Aandachtspunten4.3

Ill dit hoofdstuk wordt een iinifoniie methodiek geintroduceerd voor het bepalen van 
de benodigde bedrijfszekerheid van de systemen en niimten in het Binnenliof. 
Daamaast geefi dit hoofdstuk een voorstel voor de mogelijke oplossingsrichting per 
gebouwinstallatie. Dit voorstel dient met de ambtelijke organisaties. het 
Rijksvastgoedbedrijf en eventuele andere belanghebbende te worden afgestemd.

Doordat de vele bedrijfsinstallaties een vitaal onderdeel vonnen van het Binnenhof 
wordt v'oorgesteld om deze integraal met de gebouivinstallaties te ontwerpen. te 
realiseren en te beheren.

Afstemming methodiek en 
voorstellen
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5 Belicersbaar en toekomstbcstcndig comfort 10.1.b

5.1 Samcnvatting
Aanleiding In de huidige situarie is het comfortniveau in het hele Biiuienliof-cotnplex sterk 

afliankelijk \’an de mogelijklieid een raam open te kiinnen zetten en de gewoonte \'an 
de gebniikers om dit ook daadwerkelijk te doen.

Verse lucht vormt een belangrijke basis voor een goede gezondlieid. te ineer nog in 
monumentale gebouwen. Verbetering s'an de ventilatie is daaroni een beiangrijk 
uitgangspunt met betrekking tot comfort, prestatie en gezondheid.

Omdat er in de huidige situatie slechts op bepeikte schaal adequate ventilatie is en 
introductie hiervan in iedere vorm -of dit nu natuurlijk of mechanisch is- een 
ruimtelijke. architectonische en fuianciSle impact beefi is het van belang in het 
structuiuontvs'erp een principekeuze voor ventilatie en klimatisering s'ast te leggen.

Adsles Vrijwel geen van de bouvs'delen lenen zich voor een comfortabele vonn van voiledige 
(toe en afv'oer) natuurlijke ventilatie. Daamaast heeft natuurlijke ventilatie een grote 
impact op het energieveibruik van de gebouwen.

[KV^T Prrstaties u’aar mofrhjk ^ntctcfrn ► 
ts baUm nvt moniaxmlale tn

girbotmkaxatCTcOrkra \'an hrt complex

Het aanbrengen van 10.1 b 
miniinaal basis koeling in alle ruimtes verbetert het comfort sterk en heeft een 
belangrijke bijdrage in de energiebesparing.

met

Deze vorm van klimaatbeheersing kan daamaast een belangrijke bijdrage leveren aan 
het behoud \an de nK>numentale waarde van het complex en de waardevolle 
kunstobjecten.

04
8»h»»'iOaor •'i lo*komitb«lorc)i{j 
CO^^fOrt 10.1 b

r

10.1.b
Figuur 40; Schematische weergave van het voorstel

ventilatie teOp dit moment worden kansen gezien otclO.1 b 
integreren in zowel de ‘nieuwbouw' als de nwnumenten. Voor de nmnumenten wordt 
daarbij zoveel mogelijk gebmik gemaakt van de originele eigenschappen sim de

10 1b

bouwdelen. Deze variant heeft de voorkeur, daar de andere opties niet in ieder 
bouwdeel inpasbaar zijn en vanuit onderhoud een uniforme strategie de voorkeur 
heeft.
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10.1.b

Isolatie van de gebouwomhulling kan worden ingezet voor het vender reduceren van 
het energieverbruik en verhogen van het comfortniveau. Het verhogen van de 
isolatiewaarden van daken en ramen wordt gezien als een kans. Het isoleren van

kan een grote impact hebben op het monument

Aandachtspunten Er dient meer inzicht verkregen te worden in de ruimtelijke en constructieve 
inpassingsmogelijkheden, lO.t .b

gevels 10.1.b

Tevens is het wenselijk nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor na- 
isolatie van daken, gevels en vioeren om een grotere energiebesparing te kunnen 
realiseren, het een en ander uiteraard zonder aantasting van de monumentale waarde 
van het complex.
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5.2 Afweging

Aanleiding aanpassing huidige situatie
Luchtlovallteit Cotnfortklachten met betrekking tot iuchtkwaliteit worden over het algemeen veel 

minder snel opgemerkt dan klachten over de tenq>eratuiir of ten gevolge ■van 
geluidoverlast. Vaak geldt dat. als de situatie al erg slecht is dit leidt tot irritaties of 
stankoverlast. Toch zijn er tijdens de gebruikersoverleggen op het Biiuienhof een 
redelijk aantal comfortklachten met betrekking tot de luchtkw'aliteit naar voren 
gekomen.

5.2.1

[CB] Kbctnen tun brffcUuag tot ^ 
bet tbnmucli comfixl raof hichllrwalitcit u 
ptcmiiir munm TK.AZ «i Riddrnaal cn 
kanlofm EK en RvS

Figuur 41; 3D visualisatie van de ruimten met thennische comfortklachten op het 
Binnenhof-(rood = zeer slecht, geel = slecht, blauw = mattg)

Daamaast is tijdens de rondgang opgemerkt dat in veel van de natuurlijk geventileerde 
gebouwdelen de ramen tijdens gebruik toch vaak gesloten blijven en dat het in een 
groot aantal gebouwdelen ‘stoffig' niikt. lO.t .b

In plenaire niimtes. 10.1 .b is de capaciteit
en het comfort onvoldoende afgestemd op de msselende gebniikstijden en bezetting.

.1.blO.I.b

1.b

10.1.b

Figuur 42; Overzicht huidige situatie ventilatie

Eflert te openen ramen Hoewel gebruikers \'aak het gevoel hebben dat te openen ramen het comfortniveau in 
een ruimte verbeterd. staan te openen ramen niet synoniem voor adequate ventilatie. 
Goede ventilatie vergt ook bij te openen ramen een drijvende kracht die in \ eel 
ge\’allen op het Biimenliof ontbreekt of onvoldoende weikt. Een natuinlijke drijvende

[GB] Dmdebjkr wros vamtir dr grbnukers ^ 
ocn tr oproeii ramra zo \rrl mogehjke tr
hjTvOtavyn

^ Op bass van mfonnatir oil dr gcbniitesgesprektei
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kracht kan bijvoorbeeld door een winddrukverschil, een hoogteverschil of een 
temperatuurverschil worden bewerkstelligt (zie Figuur43).

r t 1

Ah ©' —O

I JI
TEMPERATUURVERSCHILWINDDRUKVERSCHIL

Figtiur 43; Drijvende krachten naluurlijke ventilatie

Relatie monumentale waarde Traditioneel werden klassieke gebouwen en zo ook historische monumentale
gebouwen, gebouwd met massieve eenlaagse constructies, bestaande uit poreuze 
materialen. Deze materialen absorberen vocht, maar staan ook toe dat dit vocht weer 
uit de constructie verdampt. Dit wordt het ‘ademen’ van de gebouwomhulling 
genoemd.

HOOGTEVERSCHIL

Modeme gebouwen worden daarentegen gebouwd van hardere, sterkere en minder 
doordringbare materialen. Om vocht te weren zijn deze gebouwen uitgerust met 
fysische barrieres, zoals een spouw, dampdichte folies en ondoordringbare 
gevelbekleding (Figuur 44).

M Voi.hi
Vacht vanbwrw'tuiMdi r

rTMtvfialpn

HISTORISCH GEBOUWNIEUW GEBOUW

Figuur 44; Constructie van een oud gebouw versus een nieuw gehouw in relatie tot vocht.

Noodzaak ventilatie voor Als gevolg van deze eigenschappen is een traditioneel gebouw afhankelijk van
verdamping en ventilatie om de vochtophoping in wanden te reduceren. Dit om te 
voorkomen dat de constructie niet vergaat, er schimmelgroei ontstaat of er schade 
ontstaat aan de afwerking en het interieur.

monument

Op het Binnenhof zijn op veel plaatsen de kozijnen over de loop der Jaren vemieuwd. 
Dit heeft het comfort verbeterd en het energieverlies gereduceerd, maar het leidt er 
ook toe dat de vochtafvoer via ventilatie door kieren en naden is gereduceerd en dat 
ook de natuurlijke ontvochtigende working van condensatie op enkel glas is verloren.

Hierdoor wordt het nog belangrijker dat de gebouwen adequaat worden geventileerd, 
ter bescherming van de monumentale waarde als ook het tegengaan van verdere 
verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van schimmelgroei.

Conserveren cultured erfgoed Er wordt binnen het Binnenhof verschillende kunstobjecten geleend van de
Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Zij stellen vaak eisen aan de condities waarin de 
schilderijen verblijven.

Het interieur van het Binnenhof wordt binnen het ‘Programma Interieurs’ van de 
Rijksdienst van Cultureel Erfgoed beschouwd als uniek erfgoed met een rijke 
interieurhistorie dat bewaart dient te worden.

Desondanks is er op dit moment geen uniforme aanpak of klimaatsysteem dat in het 
token staat van het conserveren van het aanwezige cultureel erfgoed. Wei zijn er
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|GH| In dc Treves/aal zijn scheunjcs ► 
gcconstatecrd in intcneurobjecten

concrete voorbeelden bekend van zichtbare degradatie van mogelijk waardevolle 
objecten. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in Figuur 45.

Het kiezen voor 10.1. b 
mogelijkheid om middels centrale conditionering van de lucht te voldoen aan 
specifleke temperatuur- en relatieve vochtigheidseisen en een verbetering te realiseren 
op het gebied van conservatie van het cultureel erfgoed.

biedt de

Figuur 45; Zichtbare degradatie van waardevolle objecten

Energiebesparing 10.1.b ventilatie5.2.2

Verschillende opties Introductie van een drijvende kracht is op verschillende manieren mogelijkl0.1.b
(Figuur 46).

r r r"I 'I

CA B
J JI I •tn

MECHANtSCHE TOEVOER 
-NATUURLIJKE AFVOER

NATUURLIJKE VENTILATIE DWARSVENTILATIE

I ■

rtfr r
ED F

I IV
NATUURLIJKE TOEVOER 
MECHANISCHE AEVOER

• Warmteterugwinning
• Ventilator

Figuur 46: Schematische weergave van verschillende ventilatieconcepten

LOKALE
LUCHTBEHANOELING

CENTRALE
LUCHTBEHANOELING

Optie A en B zijn varianten die vertrouwen op volledige natuurlijke toevoer en afvoer, 
gedreven door respectievelijk een hoogteverschil of een winddrukverschil. Optie E en F 
gaan uit van volledige mechanische toe en afvoer; respectievelijk lokaal met units per 
ruimte of met een centrale luchtbehandelingskast. Optie C en D zijn tussenvarianten
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met respectievelijk een natuurlijke toevoerio.1.b 
bijvoorbeeld middels kanalen verbonden met 10.1 .b

en mechanische afvoer

Relatie type ventilatie en 
energie

Om te bepalen welk van de opties de voorkeur hebben is bet van belang om de relatie 
te leggen met de energievraag.

Het warmteverlies van een monumentaal gebouw bestaat uit transmissie (warmteverlies 
via de gebouwomhulling), infiltratie (luchtverlies door de gebouwomhulling) en het 
verwarmen van verse buitenlucbt ten behoeven van ventilatie.

De mogelijkheden om het transmissie en infiltratieverlies te reduceren en zijn over het 
geheel gezien beperkt in een monumentale context, (zie paragraaf 5.2.4).

Omdat maatregelen welke betrekking hebben op bet verbeteren van de gebouwenvelop 
vrijwel altijd in conflict zijn met de monumentale waarde van het gebouw, zit de 
grootst potentiele besparing op de energievraag bij monumentale gebouwen in het 
reduceren van de warmteverlies voor ventilatie. Opjaarbasis kan op dit deel 75% aan 
energievraag worden bespaard, zie Figuur 47.|K\N I Ilct vcnniiidcren \iiii encriiicycbruik ►

O ^ 75%

VERWARMINC
VENTILATIELUCHT

ENERCIEVRAAC
MONUMENTAAL

DEEL

TRANSMISSIE
Warmteverliet frt>ouwomt>ulWig

INFILTRATIE
lucNmfiMtJoor 
gcbouwofn hultag0 d

Figuur 47; Aandeel componenten in reduclie verwarmingsvraag en potentie na besparing 
(binnencirkel)

Het energieverlies voor de verwarming van ventilatielucht kan worden 
teruggewonnen door gebruik te maken van warmteterugwinning. DaarbiJ wordt verse 
buitenlucbt voorverwarmd met warmte uit de retourlucht uit het gebouw.

Warmteterugwinning

jKW I \'ernniulcrcn \an hci eiwiuicuebuiik ►

Ten opzichte van een volledig natuurlijk geventileerd gebouw dient dit systeem 
ondersteund te worden met ventilatoren. Er zijn verschillende methoden van 
warmteterugwinning welke varieren in energievraag, zie Figuur 48. Dit is echter enkel 
reeel voor systemen met een mechanische component waarin warmteterugwinning 
kan worden opgenomen: systeem D, E en F.
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^0

I {689W (76%j[47%1-^

VcnUUtonn

■ vmwrf-mnj

4-» r >
-jBcm

f
D E F

■E JJ J II
KATUUKUIRC
VtNMAltE

MVUMUJRE TOEVDei 
MCCMNKOCAfVOU

lOCAll
UlCHTKMMOfiMG LUCHTKHMnrUNG

KMXtt WMNrrtfCKUCWINMNO Wt MWRMU irKX>«WMHm(i

Figuur 48: Energiebesparingspolentieel warmteterugwinning voor 3 verschiHende situaties

Voorkeursvarianten5.2.3
Voorkeursvarianten De grootste energiebesparing kan worden gerealiseerd middels centrale

luchtbehandeling (systeem F). Deze variant heeft echter potentieel ook de grootste 
ruimtelijke impact (inpassing kanaalwerk en grotere technische ruimtes). De twee 
andere varianten (D en E) hebben beide een verse luchttoevoer vanuit de gevel. Met 
name in geval van natuurlijk luchttoevoer dient bet oppervlak van deze toevoer groot 
genoeg te zijn om de vrij doorstroom te stimuleren. Dit zal van invioed zijn op het 
gevelbeeld.

De lokale luchtbehandeling behoeft een kleinere luchttoevoer opening, maar dient 
ook te beschikken over luchtafvoer in de gevel welke op enige afstand van de toevoer 
moet zijn gepositioneerd. Daamaast dient de luchtbehandelingskast zelf in iedere 
ruimte te kunnen worden geplaatst. De drie varianten zijn weergegeven in Figuur 49.

A/\ •>

-> -

5 15 <- ->■> <^ —

5 <-

- i> < >

D: Natuurlijke toevoer- 
mechanisehe afvoer

Figuur 49: Voorkeursvarianten ventilatie

Inpasbaarheid De inpassing van alle drie de varianten verdient - elk op andere aspecten -grote zorg 
in met name de monumentale bouwdelen I0,1.b

E: Lokale luchtbehandeling :F Centrale luchtbehandeling

Geen van de varianten worden daarom vooralsnog buiten beschouwing gelaten, wat 
resulteert in een drietal voorkeursvarianten. Elk bouwdeel heeft unieke eigenschappen 
en verdient daarom een individuele afweging. Per bouwdeel is in nauwe afstemming
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met de Coordinerend Architecten een globale inventarisatie van de inpassings- 
mogelijkheden gemaakt (Tabel 10).

Tabel 10; inventarisatie inpassingmogelijkheden

10.1.b
[GB] f-eiiheid m iiiatermal en ► 
comp(>nentkeu/e Nsaardoor het eenvuudig is 
om com|)oncnien uit te wisselen

10.1.b

Vanuit bet aspect beheer en onderhoud is er de voorkeur om de installatiesystemen zo 
veel mogelijk uniform te laten zijn, 10.1.b

10.1.b

10.1.b
Figuur 50; Bouwhistorische plattegrond houwdeel Justitie 10 1b

(zie ook
Bijlage J)
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h’iguur 51; Bouwhistorischeplattegrond houwdeel Kolonien lo.l.b
en

folo's. (zie ook Bijlage J)

Beveiliging Een ander aspect welke mogelijk een rol speelt bij de uiteindelijke keuze uit de drie 
voorkeursvarianten isiQ.I.b •10,1.b

Het pand en terrein zijn steeds minder
openbaar toegankelijk geworden, 10.1 .b

Op dit moment is het nog niet bekend welke specifieke maatregelen benodigd zijn 
voor de renovatie om het Binnenhof voor de komende 25 Jaar te beschermen 1Q. 1

Het is ook zeer moeilijk, zo niet onmogej^jk om

(KWl.\anpak jiecnf t>p een e.\ploiiatic- ► 
pcruxie \an25jaai

dit te voorspellen. lo.i.b

Het technisch structuurontwerp is om die reden gebaseerd op 10.1 ,b
lO.t.b10.1.b

lO.I.b

tO.I.b
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Ftguur 52; Kaart bereikbaarheidperiferie Binnenhof

Figuur 53 laat de huidige situatie zieii ten opzichte van het voorstel. 10 l .b101 b

10
Dit wordt onderstaand toegelicht. . 1.

In Bijlage J be\'indt zich een integraal met de codrdinerende architecten afgestemd
voorstel-fO. l.b

10.1.b lO.I.b

HmOKiE SirUAIlE

Figuur 53; Huidige en \-oorstel toekomstige situatie m.b.t. ventilatie
TOfKOMSTICiE VTUAT1F
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Ridderzaal Voor de Ridderzaal wordt voorgesteld oin hier iii afwijking op de aiidere geboim’delen 
te kiezen voor de variant 10.1.b iei»

10.1.b

Figuur 54: Schematische weergave ventilatieprincipe Ridderzaal. lO.I.b

In de Ridderzaal laat het comfort momenteel erg te wensen over. E>e Ridderzaal 'v^x>rdt 
niet heel frequent (volledig) gebruikt. maar als dit het ge\'al is zijn er \'aak klachten. 
De ruimte wordt aangemerkt als ruimte waar het klimaat op het Binnenliof het 
slechtste is.

fGBl Voor 6e Gnfeliikr Zaira is dr ^ 
situatr mrt brtrrkkms KM comfort era f?oo( 
aaodachtspunt

10 1.b

De wamiteontwikkeling in liet gebouw wordt vooral veroorzaakt door de grote 
aantallen mensen welke in het gebouw zijn bij belangrijke evenementen (zoals 
Prinsjesdag). 10 l.b

•VmK2-3l Aiigii9i20l7| J7Virwagrt futortoBring



Renovatie BinnenhofARUP Vervallen riibricering

10.1.b

Belangrijk aspect wat in de vervolgfase dient te worden uitgewerkt is 10.1 .b

10.1.b 10.1.b

f-'iguur 55: Voorbeelden van oplossingen 1 o. 1 .b 
gebouwen 10 1b

in momtmentale

10.1.b

Verbetering van de gebouwschll
Op dit moment wordt 75% van de energievraag van het monumentale deel van het 
Binnenhof bepaald door transmissie en infiltratie door de gevel. Bovenop de 
energiebesparing op ventilatie kan daarom verdere besparing worden gerealiseerd door 
de transmissie te verminderen (isoleren) en de infiltratie te beperken (verbeteren 
luchtdichtheid van de gebouwschil). Hiermee kan tevens het comfortniveau verder 
worden verhoogt.

5.2.4
Isolatie

[kWjPrcstaties waar nK>j|ieliik \erbeieien ► 
in balaiis inei inoniintcrunle lAuarden en 
gebtiiiwkiiraktcnstjcken \an hcl complex

De isolatie van de -grotendeels massieve- gevels kan aan de binnen of buitenzijde 
plaatsvinden. Isolatie aan de binnenzijde reduceert het droogpotentieel van de wanden 
vanaf de binnenzijde (zie ook paragraaf 5.2.1). Dit kan leiden tot muuruitslag of 
vorstschade aan de buitenzijde kan leiden of tot aantasting van gevoelige materialen 
die in de muur verwerkt zijn (bijvoorbeeld houten balken). Dit effect kan worden 
tegengegaan door muren waterafstotend te maken, maar biedt geen volledige 
bescherming tegen het binnendringen of optrekken van vocht. Daarnaast is er bij 
isolatie aan de binnenzijde kans op condensatie in de wand of op koudebruggen. 
Buitenisolatie biedt voordelen ten opzichte van buitenisolatie maar kan potentieel het 
historische gevelbeeld sterk aantasten. Ook biJ isolatie aan de binnenzijde is 
bescherming van het cultureel erfgoed van groot belang.

Binnen- of buitenzijde

Isolatie van daken en in sommige gevallen ramen en vloeren is over het algemeen 
(mits met beleid ontworpen en uitgevoerd) eenvoudiger en minder risicovol dan het 
isoleren gevels.

Daken en ramen
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Het isoleren van de gebouwen zal vermoedelijk bij veel bouwdelen niet goed of alleen 
tegen zeer hoge kosten mogelijk zijn (zie Figuur 56). Het feit blijfl dat in de 
vervolgfase de kansen per bouwdelen voor isolatie moeten worden beschouwd.

Figuur 56; erfgoedwaarde bepaalt mogelijkheden verbeteren gebouwschil

Behoud van monument wij stellen voor om in de volgende fase in nauwe samenspraak met monumentenzorg 
en de Rijksdienst voor Cultured Erfgoed nader onderzoek te doen naar de 
mogelijkheid tot verbetering van de gebouwschil. Hierbij kan dan specifiek worden 

|KW| vcriwieren van je entigieprestatn.- ► ingczoomd op de huidige kwalitdt van de gevels en daken, huidige
binnenklimaatcondities, bekende vochtschades en eventuele overige schades aan de 
monumentale bouwdelen. Dit zal resulteren in een advies per bouwdeel of, en zo ja hoe 
op de beste manier de gebouwschil kan worden verbeterd.

Overige coinfortaspecten5.2.5

Visueel en akoestisch comfort Naast thermisch comfort en luchtkwaliteit zijn er nog diverse andere comfortaspecten 
te benoemen, bijvoorbeeld visueel comfort en akoestisch comfort. Met name op 
akoestisch niveau kan de impact op een monumentaal gebouw groot zijn; 
bijvoorbeeld wanneer de geluidoverdracht via vioeren moet worden verbeterd. Op 
basis van de gebruikersoverleggen is echter duidelijk geworden dat noodzaak tot 
aanpassingen op deze gebieden kleiner is. Principekeuzes worden daarom in de 
volgende fasen behandeld. Om niet aan deze comfortaspecten voorbij te gaan is in 
Bijlage F een beschouwing op de overige comfortaspecten opgenomen en wordt 
tevens een voorstel gedaan hoe te komen tot een functionele set ontwerpcriteria.

|GB] Geluidhinder omgevingsgcluid en ► 
trams aan zijde Buitenhof

Aandachtspunten5.3
Inpasbaarheid Voor de directe vervolgfase is het noodzakelijk per bouwdeel een nadere 

inventarisatie te doen van de inpasbaarheid van het ventilatiesysteem.

Monumentale bouwdelen en 
kunstobjecten

Ook dient een uitgebreide waardebepaling en gevoeligheidsanalyse te worden gedaan 
van de monumentale bouwdelen en kunstobjecten zodat bij het nader definieren en 
kwantificeren van comforteisen rekening gehouden kan worden met een optimaal 
behoud van het cultureel erfgoed en de waardevolle kunstobjecten.

Metingen Ten behoeve van het nader kwantificeren van eisenpakketten voor de overige 
comfortaspecten is het wenselijk meer inzicht te verkrijgen in de huidige kwaliteit en 
bekende problemen van de verschillende bouwdelen. Naast inspecties dienen ter 
referentie en verificatie metingen gericht op comfortaspecten te worden uitgevoerd.
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RerK>^rtie BmnenhofARUP

Automatisch brandbestrijdingssysteem en 
viuchtconccpt

10.1.b6

Samenvatting6.1

A»nl«iding Diverse onderzoeken hebben aangetooiid dat het brandveiligheidstiiveau op veel
plaatseii op het Binnenliof niet aaii het wettelijk gestelde iiiiiiimuin voldoet. Zowel op 
het gebied van 10 1 b

Een verhoging van het braiidveiligiieidsniveau is niet alleen nodig om ten inmste te 
voldoen aan de wettelijke brandveiligheidseisen. maar is ook nodig voor de 
bedrijfszekerheid van de wetgevende. rechtelijke en uits oerende rnacht en het 
inonmuentale erfgoed.

als op het gebied van beperking san brandiiitbreiding.

IKWI Coitfinuilctt bedru&v'orrtoie a ► 
rssCTihed voof hrt prmuffr proccs (24'7)

10.1 .b

Ten behoeve van een integraal brandveiliglieidsconcept zijn ten minste de volgende 
brandveiligheidsaspecten van belang:

• Beperking \an branduitbreiding
• Veilig vlnchten
• Overige aspecten brandveiligiieid

Constructieve brandseiligheid 
Brandbeveiligingsinstallaties
Bereikbaarheid en v'oorzieningen luilpverleningsdiensten 
Organisatie beheer en onderhoud

In de stnictuurontA\-erp fase is vanwege de niogelijk grote ruimtelijke impact met 
name op de aspecten "beperking van branduitbreiding" en 10 1 b mgegaan.

05
Auiomothch toro'iCtoe5hikj«r>055y5t^f‘T»

101b rfitcmconcopler

10.1.b
Figuur S7; Schematische weergave \an het voorstel
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Advies Op basis van de afiv'egingen stellen wij 10,1.b voorlO.1 b

10 1b

Daarnaast is het voorstel om bet branduitbreiding te beperken door toepassing van een 
automatisch brandbestrijdingssysteeni^^. Een automatische brandbestrijdingssysteein 
heeft als kenmerk: een hoog niveau van bedrijfszekerheid. het beschermen van 
erfgoed en een relatief kleine impact op de bestaande structuur en kwaUteitsniveau 
van het complex. In Figuur S8 is het princip)evoorstel van het aspect brandveiligheid 
weergegeven.

10.1.b
Figuur 58; Voorstel concept, 10.1.b 
brandbestrijdingssysteem

Aandarhtspunten De brandveiligheidsvoorzieningen. zoals bijvoorbeeld brandcompartimentering en 
een automatisch brandbestrijdingssyteem. verdient grote zorg op bet gebied van 
inpassing biimen de bouwicundige en monumentale context.

en een automatisch

Een integrale uitwerking en afstemming \an het aspectio.i.b
installaties brandveihgheid (zoals bijvoorbeeld verlichting. 

blusmiddelen en een brandmeld- en ontniimingsalanninstallatie) en \'oorzieningen 
voor de brandweer is noodzakelijk.

Tevens moet rekeuing worden gehouden met de richtlijnen voor organisatie. beheer 
en onderhoud in relatie tot de brandveiUgheidsvoorzieningen en -procedures.

Afstenuuing met bevoegd gezag is nodig voor de liaalbaarheid en il^>asbaarheid van 
eventuele gelijkwaardigheden en voorzieningen / bereikbaarheid ten behoeve \'an een 
inzet van hulpverleningsdiensten.

De projectering van de brandscheidingen is afliankelijk van de kwaliteit en status \-an 
de bestaande constructie. Dit zal. in overleg met de constructeur, nader uitgewerkt 
nK>eten worden.

i Een anmnatisrh hrandbctradingssyiecm is eca vnzamdnum voor bijvooitwekl een spnoUer-, watennst en blusgasinstallatie Het ts een sysleem dal een brand bdieeist 
en m srmnmiie ge\'a]len blust in de vervolgfise wordi afgewogen wek systeem voor deze situatie het meest geschict IS
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Afvveging6.2

Aanleiding aunpassing hiiidige sitiiatie
Huidige situatie voldoet niet Vanuit brandveiligheid zijn twee belangrijke hoofddoelen welke maatregelen

behoeven; branduitbreiding moet zo veel mogelijk worden beperkt en personen 
moeten goed en veilig mogelijk uit het gebouw kunnen vluchten.

6.2.1

Diverse onderzoeken Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het brandveiligheidsniveau van de 
huidige situatie niet aan het wettelijk gestelde minimum uit het Bouwbesluit^^

voldoet, 10.1,b

lO.I.b
Branduitbreiding

10.1.b

Veilig vluchten 10.1.b

10.1.b

10 l.b

Organische groei De bestaande situatie is door de eeuwen been organisch gegroeid wat heeft geleid tot 
een wir war aan kabels en leidingen lO.I.b

25 Door de overhcid opgesteld document waarin voorschriften zijn vastgelegd. f) ^
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Verbetering niveau -iq 1 b 
brandveiligheid Daar waar het huidige gebouw

op vele fronten niet meer voldoet aan minimale wettelijke brandveiligheidseisen voor 
bestaande gebouwen, zal voor de grootschalige renovatie het brandveiligheidsniveau 
verhoogd moeten worden.

Beperking van braiidiiitbreiding
Bescherming monument en De gebouwen op en rond het Binnenhof zijn oud, vaak al eeuwen oud. Grote delen van 

bedrijfszekerheid Binnenhof zijn monumentaal en van nationale cultuurhistorische waarde. Het
authentieke materiaalgebruik van de panden maakt ze ookjuist erg kwetsbaar vanuit 
brandveiligheid. Deze cultuurhistorische waarde maakt de bescherming tegen het 
uitbreiden van een brand nog belangrijker.

In de huidige situatie is het complex grotendeels ingedeeld in brandcompartimenten^*,
10.1.b
brandbestrijdingssysteem (10.1.b 
huidige indeling in brandcompartimenten, gebaseerd op de gebruikmeldingstekeningen 
(Gebruikmeldingstekeningen Binnenhof), is weergegeven in Bijiage M.

6.2.2

voorzien van een automatische
). De

Deze bouwkundige brandcompartimentsgrenzen hebben als doel de uitbreiding van een 
brand te beperken. lo.i.b

Ook vanuit het oogpunt van bedrijfszekerheid is het Binnenhof een bijzonder gebouw; 
het is het centrum van de wetgevende, rechtelijke en uitvoerende macht 10.1 .b

Vanuit bedrijfszekerheid
is het niet wenselijk dat een brand die klein begint zich uit kan breiden tot grote delen 
van het gebouw.

Twee varianten Qm branduitbreiding te beperken zijn er twee hoofdvarianten; kleine 
brandcompartimenten hanteren (zie principe in Figuur 60) of grotere 
brandcompartimenten in combinatie met een automatisch brandbestrijdingssysteem (zie 
principe in Figuur 61).

[K\^ ] Optitnale \uii alle le
beschentieii hcluimen ►

In het eerste geval is de branduitbreiding beperkt tot de grootte van het 
brandcompartiment en in het tweede geval blijft de branduitbreiding over het algemeen 
beperkt tot binnen een enkele ruimte.

In label 11 zijn de twee varianten afgewogen tegen de relevante kemwaarden.

26 Een gedeelte van een gebouw dat is bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van een brand
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..—— 6randsct>«cbng

Figuur 60; variant I.kteine hrandcomparlimenten (rode lijnen zijn hrandscheidingen)

\/\a

Aa/^
Sprinkler

I Brandsdietdmg

Figuur 61; variant 2, grote hrandcompartimenten in combinatie met een automatisch 
brandhestrijdingssyteem (rode lijnen zijn brandscheidingen)

Brandcompartimentering Een brandcompartiment is het maximale uitbreidingsgebied van de brand binnen een
gebouw, welke intern wordt begrensd door brandscheidingen. De brandscheidingen 
bijvoorbeeld wanden, plafonds en deuren, dienen voor een bepaalde tijd bestand te zijn 
tegen een brand. Hoe lang die tijd is, is afhankelijk van het aan te houden niveau vanuit 
het Bouwbesluit. Op basis van het niveau “bestaande bouw” geldt ten minste 20 
minuten, op basis van “verbouw” 30 minuten en “nieuwbouw” 60 minuten.

De maximale omvang van een brandcompartiment is vastgelegd in het Bouwbesluit. 
Voor de huidige situatie geldt voor de brandcompartimenten een maximale oppervlakte 

Voor de renovatie geldt op basis van niveau “verbouw”, dat de omvang 
van de brandcompartimenten (met als maximale ondergrens 
worden vergroot. Voor “nieuwbouw” geldt een maximale omvang van 
brandcompartiment.

101 bvan
niet mag10.1.b

101 b per

Het huidige gebouw is weliswaar ingedeeld in meerdere brandcompartimenten, maar 
de brandscheidingen voldoen niet allemaal meer aan de gestelde 
brandwerendheidseisen en liggen niet altijd op de meest logische plek. Dit komt 
enerzijds door de organische groei van het complex en anderzijds door de verscherping 
van de wet- en regelgeving.

De huidige brandcompartimentsgrenzen dienen daarom te worden hersteld en deels te 
worden verlegd. Het verleggen van brandcompartimentsgrenzen en het opwaarderen 
van huidige scheidingen kan een grote bouwkundige impact hebben omdat, wanden 
vloeren, deuren en de aansluitingen hiertussen brandwerend moeten worden gemaakt.

Zoals aangegeven dient de branduitbreiding zo veel mogelijk te worden beperkt vanuit 
het behoud van de monumentale waarden en de bedrijfszekerheid. Daarom worden er 
bij voorkeur geen brandcompartimenten van
het kan, uit te gaan van niveau “nieuwbouw” (brandcompartimenten niet groter dan 

met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten.

t01» meer toegepast; maar daar waar

10 1b
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Het verkleinen van de compartimentsgrenzen en het opwaarderen van de 
brandscheidingen heeft uiteraard een nog grotere bouwkundige impact en impact op de 
inpassing in het monument.

Ook heeft dit effect op de beheersbaarheid in bet gebruik. Brandcompartiment- 
scheidingen moeten namelijk tijdens het gebmik behouden blijven. Naderhand 
aangebrachte installaties (zie voorbeeld in Figuur 62) door brandscheidingen moeten 
brandwerend worden afgewerkt. Aangezien het Binnenhof complex onderhevig is 
geweest aan vele interne verbouwingen en dit ook in de toekomst niet uitgesloten is, 
geldt dit als een belangrijk aandachtspunt voor de gebruiksfase. In de huidige situatie 
en op basis van diverse documenten blijkt namelijk dat de huidige brandscheidingen, 
onder meer door onjuist afgewerkte doorvoeringen (Royal Haskoning, 2011), 
onvoldoende brandwerend zijn (Royal Haskoning, 2011).

Figuur 62; voorbeeld van installaties door een scheiding

Automatisch Een andere oplossing is het toepassen van een automatisch brandbestrijdingssysteem. 
brandbestrijdingssysteem j-|g( Bouwbesluit stelt eisen aan bijvoorbeeld de omvang van brandcompartimenten,

maar biedt ook de mogelijkheid om op basis van gelijkwaardigheid hier van af te 
wijken. Voorwaarde is wel dat de gekozen oplossing minstens dezelfde mate van 
veiligheid biedt als met bet betreffende voorschrift is beoogd. Een automatisch 
brandbestrijdingssysteem is voor het bevoegd gezag een algemeen geaccepteerde 
oplossing voor het vergroten van brandcompartimenten.

Doordat een automatisch brandbestrijdingssysteem een algemeen geaccepteerde 
gelijkwaardigheid is voor het vergroten van brandcompartimenten kan daarmee voor de 
indeling van brandcompartimenten flexibeler worden omgegaan. In grotere 
brandcompartimenten zijn immers minder brandscheidingen noodzakelijk in 
vergelijking met de variant ‘kleine brandcompartimenten’ (zonder automatisch 
brandbestrijdingssysteem), wat resulteert in een kleinere impact op de bestaande 
bouwkundige en monumentale structuur.

Een aandachtspunt is wel de inpassing van de installatie (leidingwerk, sprinkler- of 
watermistkopjes) in de monumentale context. Zie Figuur 63 voor een 
praktijkvoorbeeld.
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Figuur 63: voorbeeld van een automatisch brandbesirijdingssysteem ingepast in 
monumentale context (Hertogin Anna Amalia bibliotheek, in Weimar}

Doordat een sprinkler- of watennistinstallatie al bij een beginnende brand in werking 
treden. wordt de brand vaak goed onder controle gehouden en omdat ze zeer lokaal 
werken wordt de hoe\'eelheid waterschade beperkt.

Hierbij moet worden opgeinerkt dat de waterschade in het gev'al van een geactiveerde 
watermistinstallatie kleiner is in vergelijking met een conventionele sprinklerinstallatie. 
Dit heeft onder meer te maken de hogere werkdruk van een watermistinstallatie.

Kleine Ten opzichte van een indeling in brandcon^artimenten biedt een automatisch
brandrompartimenten brandbestrijdingssyteem (variant 2) een betere bescherming op het gebied van 

versus sprinkler bedrijfszekerheid van de wetge\ ende. rechtelijke en uiU oerende macht en erfgoed.

10.1.b

Tabel II; Afweging brandcompartimentering versus automatisch brandbestrijdingssysteem

Criteria V'ariant 1: braod- 
compartimenten

Variant 2: automatisch 
brandbestrijdingsss'teem

10.1.b

Beschenuing erfgoed 0

10.1.b

Toekomstbestendigheid 0

Een indeling in brandcompartimenten (variant 1) voldoet weliswaar aan de wettelijke 
gestelde brandveiligheidseisen. echter de omvang van een brand is groter in 
vergelijking met variant 2.

Daamaast moet worden opgemeikt dat de huidige brandscheidingen veelal niet aan de 
gestelde brandwerendheid voldoen. waardoor opwaardering van deze scheidingen 
noodzakelijk is.
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Voor variant 2 is de opwaardering van brandscheidingen minder aan de orde, omdat 
sprake is van een groter brandcompartiment waardoor minder brandscheidingen 
noodzakelijk zijn. Omwille van aanvullende schadebeperking en bet realiseren van 
een heldere structuur stellen wij voor elke zone in te delen in een afzonderlijk sub-

[GBl Allen ► Iwhoel^e aan een Itcldere 
stnictuur

Zonering, 30 min. brand- brandcompartiment. Vanuit vluchtveiligheid is dit tevens noodzakelijk. 
scheidingen

Over bet algemeen lenen de begrenzingen tussen de bouwdelen zich als natuurlijk 
brandcompartiment. Kenmerkend aan deze scheidingen is namelijk de massieve 
steenachtige opbouw die in potentie, zonder ingrijpende technische aanpassingen, 
voldoende brandwerend kunnen zijn.

6.2.3 Zonering io l.b

Doel Een van de hoofddoelstellingen van bet Bouwbesluit is bet voorkomen van
slachtoffers. Personen moeten zo goed en veilig mogelijk uit bet gebouw kunnen 
vluchten.

In de huidige situatie levert de vluchtveiligheid in de basis geen acuut gevaar op. 
Kenmerkend is namelijk de aanwezigheid van een automatische brandmeldinstallatie 
(snelle branddetectie) en een goed georganiseerde BHV-organisatie (snelle 
alarmopvolging).

Verbetering veiligheidsniveau Dit neemt niet weg dat bet huidige veiligheidsniveau voor verbetering vatbaar is; de
huidige routing tussen de verschillende bouwdelen is namelijk op bepaalde locaties in 
bet complex niet eenduidig en helder. Daamaast zijn de huidige brandscheidingen, 
zoals in voorgaande paragraven reeds is gemeld, onvoldoende brandwerend.

lO.I.b

[GBj Allen bclioeftc aan een heldere ► 
structuur

Voor de nieuwe situatie is daarom een heldere structuur in routing en vluchtveiligheid 
noodzakelijk, zodat bij brand tijdig een veilige plaats kan worden bereikt.

In hoofdlijnen zijn voor deze situatie twee varianten mogelijk; vluchten binnen een 
zone en direct naar buiten (Figuur 64) En vluchten tussen de zones binnen het gebouw 
(Figuur 65).

In Tabel 12 zijn de twee varianten afgewogen tegen de relevante kemwaarden.

10.1.b
Figuur 64:10. l .b
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10.1.b
Figuur 65; lO.I .b

Tabel 12; lO.I .b

Criteria Variant 1: vluchten binnen 
zone

V'ariant 2: vluehten tussen 
zones

lO.I.b

lO.I.b

tO.I.b

In geval van een brand moeten aanwezige personen snel en veilig het gebouw kunnen 
verlaten. De bedreigde zone (daar waar de brand heerst) moet conform het 
Bouwbesluit voldoende uitgangen hebben zodat iedereen binnen 1 minuut de zone 
kan verlaten. Met uitgangen wordt bedoeld, naar een aangrenzende zone waar tussen 
een brandwerende scheiding zit en/of een trappenhuis die brandwerend is 
afgescheiden.

Kenmerkend voor variant 1 zijn de 10.1 b 
In geval van een brand vindt lO.I.b 
plaats, maar bevinden lo.i.b

specifiek voor een zone, 
tussen verschillende zoneslO.I.b

zich binnen de zone. 10.1.b

Specifiek voor variant 1 betekent het dat aanwezige personen, in geval een brand, 
ofwel binnen 1 minuut 10.1.b

10.1.b

lO.I.b
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10.1.blO.I.blO.I.b

10.1.blO.I.b

Ook voor deze variant geldt dat een bedreigde zone (daar waar een brand heerst) 
binnen 1 minuut meet zijn verlaten. Aangezien in de nieuwe situatie een hogere 
bezetting wenselijk is, lO.I.b

gelijkwaardig aan elkaar.Vluehten tussen zones vs Beide varianten zijn lO.I .b
binnen zones Beide varianten verschillen wel sterk in de aanvullend lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b

10.1.b lO.I.b

Op basis hiervan stellen wij voor uit te gaan van variantiQ.l b

lO.I.b
Daamaast is uit de gebruikersgesprekken naar voren gekomcn dat geen 

bezwaar is voor de lO.I.b

lO.I.b

lO.I.b
Een terecht punt die tijdens de gebruikersoverleggen naar voren kwam is de behoefte 
aan een goed afgestemd integraal lO.I.b
vervolgfase met bet aspect veilig vluehten nader op elkaar worden afgestemd.

. Deze discipline moet in de

6.2.4 Bereikbaarheid hiilpverleningsdiensten

Met complex moet dusdanige voorzieningen hebben voor de bestrijding van brand, dat 
brand binnen redelijke tijd kan worden bestreden. Dit heeft met name betrekking op 
de toegangswegen en bet beschikbaar zijn van lO.I.b
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Een belangrijk aspect daarbij is de bereikbaarheid van bet plein op het Binnenhof- 
als centraal middelpunt - voor de brandweer. Gezien de poorten die toegang verlenen 
kan dit wellicht (in de toekomst) een probleem opleveren. Uit Figuur 66 blijkt in ieder 
geval dat de bereikbaarheid van het centrale plein in de huidige situatie door de 
poorten geborgd is.

In een later stadium dient de toekomstbestendigheid van de huidige bereikbaarheid 
nader beoordeeld te worden (voldoen de poorten aan de gestelde afmetingseisen). 
Daamaast dienen de locatie van de hoofd brandweertoegang, aanvullende 
neveningangen en bluswaterhydranten nader te worden vastgesteld en dient met de 
brandweer te worden besproken en afgestemd.

Figuur 66: Huidige bereikbaarheid van de hulpverleningsdienslen

6.3 Aandachtspunten
Inpassing installaties Vanwege het bestaande en monumentale karakter dient de inpassing van een 

automatisch brandbestrijdingssysteem in de huidige structuur van het complex nader 
te worden onderzocht.

Een integrate uitwerking en afstemming van het aspect veilig vluchten 10.1 .b 
, installaties brandveiligheid (zoals bijvoorbeeld verlichting, 

blusmiddelen en een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie) en voorzieningen 
voor de brandweer zijn noodzakelijk.

Tevens moet rekening worden gehouden met de richtlijnen voor organisatie, beheer 
en onderhoud in relatie tot de brandveiligheidsvoorzieningen en -procedures.

Afstemming met het bevoegd gezag is nodig voor de haalbaarheid en inpasbaarheid 
van eventuele gelijkwaardigheden en voorzieningen / bereikbaarheid ten behoeve van 
een brandweerinzet.

De projectering van de brandscheidingen is afhankelijk van de kwaliteit en status van 
de bestaande constructie. Dit zat, in overleg met de constructeur, nader uitgewerkt 
moeten worden.

Integrate uitwerking

Organisatie

Bevoegd gezag

Constructie
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Inhoutlelijk afstemmen van beveiliging en constriictieve 
veiligheid

7

Samenvatting7.1

Aanleiding Het huidige technisch structuurontwerp richt zich op de kem van de renovatieopgave; 
het vervangen van de gebouwinstallaties en het verbeteren van de brandveiligheid. De 
algehele haalbaarheid en technische uitwerking van het project zal echter ook worden 
bepaald door de interactie met de beveiligingsaspecten en constructieve 
mogelijkheden.

Een nauwgezette inhoudelijke beschouwing van deze onderwerpen heeft echter 
tijdens de totstandkoming van het structuurontwerp niet kunnen plaatsvinden. Deze 
aspecten kunnen een belangrijk impact hebben op voorgestelde ontwerpoplossingen 
en zijn daarmee ook van invioed op de potentiele ruimtelijke impact.

Advies Om de technische en financiele haalbaarheid van het structuurontwerp verder zeker te 
stellen is het wenselijk dat deze onderwerpen nader worden beschouwd. Ten behoeve 
van een efficient en goed geTnformeerd voorlopig ontwerpfase (VO) is het van belang 
dat dit voorafgaand plaats vindt.

Afweging7.2
Beveiliging 10.1.b

10.1.b

10.1.b

10.1.b10.1.b
Alvorens er voor deze beide onderwerpen gedragen 

concepten kunnen worden ontwikkeld dienen de uitgangspunten van beide thema’s 
helder te zijn.

Constructieve veiligheid In dit rapport en in de architectonische plannen worden een aantal belangrijke 
voorstellen gedaan welke van invioed zullen zijn op de hoofddraagstructuur van de 
bestaande gebouwen.

(KW ] OpiiiTiJtlc bc\eili^mg \aii alle le ► 
bcschennen bclangeii

[KW| OpIiclTfii van knclpuntcn en ► 
hlokkades tussen de gebtnivvcn en 
gehsuivvdelen

Het bouwkundige/constructieve archief van de gebouwen beslaat circa 4.000 
documenten die momenteel geTnventariseerd worden. Uit deze informatie kunnen 
mogelijk aanleidingen worden gevonden om uit constructief oogpunt varianten voor 
te stellen welke economischer of minder risicovol zijn.

Als de omvang van deze impact pas gedurende de volgende fase pas aan het licht 
komt dan kan het zijn dat de oorspronkelijke hoofdprincipes moeten worden 
bijgesteld, waardoor feitelijk een stap terug moet worden gezet in het proces.
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Aanbevelingen vervolgfasen8

Voorbcreiding VO fasc8.1

Het doel van het structuurontwerp is om te komen tot concrete uitgangspunten 
waarmee de koers voor de vervolgfasen kan worden uitgezet.

Voor de start van de Voorlopig Ontwerpfase dienen deze uitgangspunten te worden 
vastgelegd in een definitief fasedocument met bijbehorend Programma van Eisen.

Voordat het fasedocument kan worden verstrekt als input voor de volgende fase 
dienen deze in de hierop volgende Voorbereiding VO fase nog te worden getoetst op 
de volgende aspecten:

• Technische haalbaarheid (voor zover nog niet beschouwd)

• Juistheid interpretatie van wensen en eisen

• Financiele haalbaarheid

Daamaast is het belangrijk dat op een aantal aspecten wordt vastgelegd hoe er voor 
wordt gezorgd dat deze worden geborgd in de vervolgfase:

• Procesplannen

De aanbeveling is om minimaal met alle aspecten aan te vangen tijdens de 
Voorbereiding VO fase. Ten aanzien van de aspecten technische haalbaarheid, 
juistheid interpretatie van wensen en eisen en financiele haalbaarheid geldt dat deze 
randvoorwaardelijk zijn voor de start van de voorlopig ontwerpfase.

De technische haalbaarheid is op het niveau van een structuurontwerp grotendeels al 
mee genomen. Er zijn een aantal aspecten die op dit niveau echter nog aandacht 
behoeven:

Technische haalbaarheid

• Programma van Eisen

Het technisch structuurontwerp is niet gebaseerd op een Programma van Eisen. Het 
Programma van Eisen is parallel aan de fase structuurontwerp tot stand gekomen. Om 
zeker te zijn wat de technische, ruimtelijke en financiele invioed is van de verschillen 
tussen de aannamen uit het technisch structuurontwerp en de inhoud van het 
Programma van Eisen dienen deze documenten te worden geanalyseerd en 
gesynchroniseerd.

• Beveiliging, zie paragraaf 7.2.

• Constructieve veiligheid, zie paragraaf 7.2 en Bijiage O

• Afstemming externe instanties.

Bepaalde fundamentele aandachtspunten die in dit technisch structuurontwerp 
vermeldt zijn dienen met de betreffende instanties te worden afgestemd. De gemeente, 
de nuts-bedrijven, de Veiligheidsregio Haaglanden en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed dienen benadert te worden om deze aandachtspunten vroegtijdig te 
coordineren.

Juiste interpretatie wensen en De in dit rapport gepresenteerde voorstellen zijn zo veel mogelijk gebaseerd op de 
eisen kemwaarden en de input van de ambtelijke organisaties en de Directie

Vastgoedbeheer van het Rijksvastgoedbedrijf Uiteraard kan het zijn dat de concrete
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voorstellen argumenten of bezwaren bij de ambtelijke organisaties en de Directie 
Vastgoedbeheer aan het licht brengt.

We stellen daarom voor om middels een aantal thema presentaties de verschillende 
voorstellen met de ambtelijke organisaties en de Directie Vastgoedbeheer gezamenlijk 
door te nemen en de feedback te verzamelen en tezamen met de andere informatie te 
verwerken in het fasedocument.

Financiele haalbaarheid De bouwkosten worden geraamd na afronding van de structuurontwerpen van de 
Coordinerende Architecten en de Coordinerend Technisch Adviseur. Binnen deze 
documenten worden voorstellen veelal in varianten uitgedrukt. Het is wenselijk om 
ook op basis van de bouwkostenraming een finale keuze te maken voor de 
gepresenteerde voorstellen en prioriteiten.

Tevens creeert de multidisciplinaire verwevenheid van de diverse varianten een 
behoefle om de financiele samenhang middels gevoeligheidsanalyses te toetsen. In 
aanvulling dient te worden geevalueerd op de structuurontwerpen passend zijn bij het 
taakstellend budget of dat een herverdeling van budgeten dient te worden verricht.

Procesplannen Er zijn een aantal procesplannen waarvan het van belang is dat deze uitgewerkt 
worden voor de aanvang van de Voorlopig Ontwerpfase.

in de ‘Voorbereiding VO fase’ dient te worden nagedacht over hoe deze aspecten in 
de ontwerpfasen worden geborgd in de planvorming.

• Digitaal plan

• Beheer en onderhoudsplan

• Duurzaamheidsplan

Digitaal plan Vooruitlopend aan de ontwerpwerkzaamheden is het Rijksvastgoedbedrijf
aangevangen met het vervaardigen van een BIM-model van het gehele Binnenhof 
‘Building Information Modelling’ (BIM) is een proces waarbij alle tot een gebouw 
behorende data, vanuit een digitaal model gegenereerd en beheerd wordt gedurende 
de totale levenscyclus van het gebouw.

Om deze 3D modellen optimaal in te zetten voor de komende 
ontwerpwerkzaamheden, uitvoering en beheerfase dient een gedragen ‘Digitaal Plan’ 
te worden opgesteld.

Een digitaal plan omschrijfl de doelstellingen voor de wijze waarop het Programma 
van Eisen wordt geTntegreerd in de modellen, de engineering gaat plaatsvinden, 
verwerking van data- en onderhoudsgegevens, vervaardigen van beeldmateriaal en het 
verduidelijkt tevens de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende 
ontwerpers.

Met het oog op een toekomstbestendig vastgoedbeheer inclusief digitale 
monitoropties en automatische aansturing van systemen door het 
gebouwbeheersysteem legt het digitaal plan er een belangrijke relatie met het beheer- 
en onderhoudsplan.

Beheer en onderhoudsplan Het Binnenhof heeft een complexe organisatiestructuur, met verschillende ambtelijke
organisaties en gedeeld beheer. Om te voorkomen dat installaties door wijzigingen na 
opievering organisch gaan groeien en over een aantal jaren een herziening van de 
installaties benodigd is, is het noodzakelijk om te definieren wat de 
toekomstbestendige visie is voor het vastgoedbeheer vanuit de ambtelijke organisaties 
en de Directie Vastgoedbeheer.
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Daarnaast dient te worden vastgelegd hoe dit in het ontwerp en in de exploitatiefase 
wordt geborgd; Wat zijn de afspraken over het beheer van een centrale 
energievoorziening en hoofddistributie? Wie heeft hier toegang toe? Hoe wordt 
geborgd dat informatie over maatregelen die nu genomen worden met betrekkingen 
tot toekomstbestendigheid, in de toekomst nog eenvoudig kunnen worden 
achterhaald? Hoe wordt ervoor gezorgd dat digitale informatie over 
installatiesystemen actueel blijft en dat privacy en veiligheid in het 
gebouwbeheersysteem geborgd blijven? Hoe blijft de bedrijfszekerheid geborgd onder 
veranderende omstandigheden?

Het invullen van deze en andere vragen zal effect hebben op de uitwerking van het 
feitelijke ontwerp. In een beheer- en onderhoudsplan kunnen dit soort uitgangspunten 
in relatie tot het proces en ontwerp worden vastgelegd.

Duurzaamheidsplan In dit technisch structuurontwerp en de bijbehorende bijiage wordt een eerste aanzet 
gedaan voor een visie met betrekking tot duurzaamheid. Binnen de vastgoedwereld 
kan generieke duurzaamheidscertificering worden toegepast om ervoor te zorgen dat 
de gewenste duurzaamheidsaspecten ook daadwerkelijk geborgd blijven tijdens het 
ontwerp en uitvoering.

In het geval van het Binnenhof lijkt een maatwerk duurzaamheidsplan meer 
bruikbaar. Dit plan kan bestaan uit door de opdrachtgever gedragen project-specifieke 
duurzaamheidswensen waarin maatregelen en prestatie-eisen worden opgenomen. 
Daarnaast kan omschreven worden hoe deze worden geborgd. Ook kan in dit plan 
vastgelegd hoe aansluiting bij regionale ontwikkelingen, zoals EnergieRijk Den Haag 
2.0, wordt geborgd.

Voorlopig Ontwcrpfase8.2
Aanbevelingen Voorlopig Het is wenselijk dat de structuur in de ontwerpfasen dezelfde is als tijdens de 

Ontwerpfase uitvoeringsfase. Hierdoor worden zijn onze aanbevelingen voor de Voorlopig 
Ontwerpfase (VO-fase) beredeneert vanuit de structuur van de uitvoeringsfase.

In Bijiage N wordt de aanbeveling en de mogelijke opties in detail toegelicht.

Gezien het aantal stakeholders, de complexiteit van de opgave, benodigde 
veiligheidseisen en het nog niet aanwezig zijn van de benodigde startdocumentatie 
heeft het voorkeur om in het Voorlopig Ontwerp, zo min mogelijk aanvullende 
partijen toe te voegen aan het ontwerpteam.

Dit zou bij voorkeur gedaan kunnen worden door het huidige SO team in de VO fase 
onveranderd door te laten gaan. Mocht het bestuurlijk wenselijk zijn het aantal 
technische consultants uit te breiden, is het voorstel om het aantal consultants uit te 
breiden met 2x2 deel-consultants (een totaal van 3), zodat het aantal raakviakken 
beheersbaar blijft.
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