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Op bovengenoemde pagina's zijn de samenvattingen en proceseisen van de 
verschillende technische thema's weergegeven. Een nadere toelichting op het 
thema is toegevoegd achter iedere samenvatting. 
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Inleiding 

Inleiding 
Dit Voorontwerp biedt een overzicht van de belang-
rijkste functionele en technische verbetervoorstellen 
voor de renovatie van de Tweede Kamer. Het doel 
van dit document is het mogelijk maken van besluit-
vorming over de wenselijkheid en passendheid van 
dit integrale ontwerp. 
Het Voorontwerp is een uitwerking van de review 
(d.d. 13  november 2019) en vervolgens het Functio-
neel Voorontwerp (d.d. 23 juni 2020). In de review, 
aak wel het stoplichtendocument genoemd, is 
richtinggevend aangegeven welke functionele verbe 
tervoorstellen verder dienden te worden onder-
zocht. In het Functioneel Voorontwerp hebben deze 
voorstellen concreet een plek en vorm gekregen. 
Deze zijn op basis van uw opmerkingen nader uitge-
werkt en vertaald naar het technische deel van het 
ontwerp. Daarnaast is de technische ontwerpopgave 
van de renovatie uitgewerkt. In het, nu voorliggende, 
Vaarontwerp zijn deze functionele en technische 
verbetervoorstellen samengebracht in een integraal 
Vaarontwerp. 
Het Voorontwerp is in eerste aanleg getoetst door 
de toetsteams van de Tweede Kamer en het Rijks-
vastgoedbedrijf aan de hand van het functioneel en 
technisch programma van eisen en het reikwijdte-
document. Het Voorontwerp wordt parallel aan de 
totstandkoming, toetsing en besluitvorming ook 
bespraken met de stedenbouwkundigen en gemeen-
telijke monumentenzorg van de stad Den Haag en 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; partijen die 
de plannen beoordelen op basis van de criteria die 
gelden voor het verkrijgen van een omgevingsver-
gunning. Ook adviseert het Kwaliteitsteam Renovatie 
Binnenhof de projectdirecteur van het Rijksvastgoed-
bedrijf over de kwaliteit van de planvorming. 

Het Ontwerpteam is benieuwd naar uw reactie en 
gaat graag het gesprek met u aan over het Vooront-
werp. 

Een integraal Voorontwerp 
Naast vaststelling van het Functioneel Voorontwerp 
(d.d. 23 juni 2020) is het ontwerp verder uitgewerkt 
en zijn de technische aspecten van het Voorontwerp 
toegevoegd en ontworpen. Het geheel leidt tot een 
Integraal Voorontwerp waarbij het ontwerp van de 
technische zaken zoals brandveiligheid, comfort 
en installaties uitgewerkt is en geïntegreerd met 
het functioneel ontwerp tot een integraal Vooront-
werp. De technische aspecten van het Voorontwerp 
worden toegelicht in een apart boek. 
Daarnaast heeft het ontwerpteam een reactie gefor-
muleerd op de vragen die de Bouwbegeleidings-
commissie op 9 juni 2020 naar aanleiding van het 
Functioneel Voorontwerp heeft gesteld. De reactie is 
verwerkt in het integraal Voorontwerp, maar wordt 
separaat uitgelicht ter advisering door de BBC. 

Dit heeft geleid tot de volgende producten: 

► Boek I: Voorontwerp Tweede Kamer Reactie 

vragen Bouwbegeleidingscommissie 

► Boek II: Voorontwerp Tweede Kamer Samen-

vatting Techniek 

► Boek lll: Voorontwerp Tweede Kamer Integraal 

Voorontwerp 

Deze boeken zijn een samenvatting uit de complete 
set van documenten die tezamen het Integraal 
Voorontwerp vormen. Het overzicht van deze docu-
menten is opgenomen op de colofon pagina. 

Volledigheidshalve wordt gemeld dat het ontwerp 
van de centrale publieksentree een (tot nu toe) 
losgekoppeld ontwerptraject is. Om u een compleet 
beeld te geven is de stand van zaken opgenomen in: 

► Boek IV: Centrale Publieksentree 1 Stand van 
zaken ontwerp 

Leeswijzer Boek 11: Voorontwerp Tweede 
Kamer 1 Samenvatting Techniek 
Dit boek behandelt de belangrijkste technische 
aspecten van het Voorontwerp. 

Allereerst wordt de context van de totale opgave 
geschetst in de opdrachtvisie, waarna verder inge-
zoomd wordt op de visie op de renovatie. 

Vervolgens wordt elk technisch onderwerp behan-
deld. Deze wordt voorafgegaan door een tekstuele 
samenvatting en beschrijving van het nog te door-
lopen proces. Hierna wordt meer uitleg gegeven over 
dit technisch ontwerp, verduidelijkt met illustraties. 

De teksten en illustraties zijn samenvattingen van de 
onderliggende documenten zoals opgenomen zijn in 
de colofon. 
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i. Centrale Energie Voorziening (CEV) 

Samenvatting 

► 10.1. b Wob 

► 10.1. b Wob 

► Ten behoeve van de warmte koude opslag worden onder het Binnenhaf 4 bronnen gerealiseerd (2 koude 

en 2 warme bronnen). In de toekomst kan de WKO installatie worden aangesloten op een netwerk van 

andere WKO-installaties van Rijkspanden in Den Haag, aangevuld met o.a. geothermie. 

► 10.1. b Wob 

► 10.1. b Wob 

Proceseis 

► De centrale opzet van installaties wordt ten opzichte van een decentrale opzet in overleg met de TK en 

de andere Binnenhof gebruikers nader beschouwd op voor- en nadelen. Er zijn voor individuele compo-

nenten van de CEV mogelijk betere alternatieven voorhanden. 

► Over de installatieopzet, toegang, beveiliging en beheer van de CEV dient nog afstemming plaats te 

vinden tussen het RVB en de verschillende gebruikers aan het Binnenhof. De haalbaarheidsstudie 

omtrent deze aspecten is nog niet afgerond. Dit heeft mogelijk impact op het ontwerp. 

► 10.1. b Wob 
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CEV 
Elektriciteitsvoorziening 

10.1.b 1Nob 
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CEV 
Warmte en koude 

10.1.b 1Nob 
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CEV 
Ringstructuur -voeding aan complexdelen 

10.1.b Wob 

10.1.   b Wob 

1 0.1.b Wob 
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P-. Centrale ICT voorziening -
technische ring Binnenhof 

Samenvatting 

► De Centrale ICT betreft conform de huidige stand van zaken van het ontwerp 

een Binnenhof breed glasvezelnetwerk, telecommunicatie- en verbindingen 

ten behoeven van de beveiliging. Daarnaast zijn er per Binnenhof gebruiker 

complexdeel specifieke aansluitingen die hier op worden aangesloten, maar 

deze behoren tot het complexdeel ontwerp. 

► 10.1. b Wob 

► 10.1. b Wob 

► 10.1. b Wob 

Proceseis 

► 10.1. b Wob 

► Over de centrale ICT infrastructuur opzet, toegang, beveiliging en beheer 

dient nog afstemming plaats te vinden tussen het RVB en de verschillende 

gebruikers aan het Binnenhof, dit heeft mogelijk effect op het ontwerp, ook 

van de andere complexdelen. 

► Over het uiteindelijke ontwerp van de centrale ICT infrastructuur dient 

Binnenhof breed nog besluitvorming plaats te vinden. 
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Centrale ICT voorziening (CIV) 
Positie centrale ruimten Binnenhof-10.1 .b Wob 

10.1.b 1Nob 

- posities centrale ruimte TK 
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3. 1 C infrastructuur TK (intern) 

Samenvatting 

► 10.1. b Wob 
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ICT 
Structuur ICT in hoofdlijnen - benodigde techniekruimten en infrastructuur 

10.1. b Wob 
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Centrale ICT voorziening (CIV) 
Opbouw ICT installatie - schematische weergave alle onderdelen en beoogde prestatie 

10.1.b Wob 10.1.  b Wob 

Samenvatting Techniek 1 VO Tweede Kamer 1 Conceptvervallen 104-03-2021  1 12 



4. Klimaat/comfort 

Samenvatting 

► Installatieadviseur DWA heeft in opdracht van de TK en op basis van het 

functioneel programma van eisen TK uitgangspunten gedefinieerd, wat 

verwacht mag worden van een goed en functioneel comfort, waarbij je 

gedurende alle seizoenen comfortabel kunt werken. Op basis van deze 

uitgangspunten zijn TK, het RVB, het Ontwerpteam en DWA gezamenlijk 

tot een herziening van het ontwerp gekomen. Individuele regelbaarheid en 

voldoende koelvermogen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

► 10.1. b Wob 

Vanwege de monumentaliteit en 

rijke plafonds worden in gebouwdeel B en J ventilatorconvectoren toege-

past. De ventilatorconvector bevindt zich onder het raam, aan de gevel en 

voorziet naast het verwarmen aak in het koelen van de ruimte. Een venti-

latorconvector maakt in tegenstelling tot een koelplafond geluid in het 

kantoorvertrek op de momenten dat er (extra) gekoeld dan wel verwarmd 

moet worden. De individuele regelbaarheid biedt echter voor de gebruiker 

de mogelijkheid om het geluid te reduceren waarbij wel een lager comfort 

wordt geaccepteerd. 

► Het klimaat wordt ten opzichte van de huidige situatie complexbreed sterk 

verbeterd. 

Proceseis 

► Voor gebouwdeel K worden voor de ie t/m 3e verdieping, vanwege monu-

mentaliteit (origineel riet gestukte plafonds) ventilatorconvectoren voor-

gesteld, in plaats van de eerder voorgestelde koelplafonds. Ventilatorcon-

vectoren zijn minder duurzaam, vragen om meer onderhoud en bieden een 

minder comfort met betrekking tot tocht en akoestiek. De TK en het RVB 

hebben het ontwerpteam daarom gevraagd een aantal alternatieven uit te 

werken in de DO fase. 

► Voor gebouwdeel N wordt vaar de commissiezalen in plaats van koel-

plafonds (weggewerkt in de wolken) voorgesteld om de huidige kanalen 

te gebruiken met een geoptimaliseerd bestaand systeem, dit betreft een 

kostenbesparing en voorkomt het onnodig slopen van luchtkanalen die nog 

voldoen (circulariteit). In het DO dient dit nader onderzocht te worden, met 

aandacht voor installatiegeluid (bij voorkeur minder geluid dan in de huidige 

situatie). 
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Bouwdeel N: Perstoren -
Bouwsteen N3 

1 0 .1. b Wob 

 ,�  & 1 0. 1. b Wob 
0 
N  � 
,.t 
N  

Bestaande toestand 
CAV gekoelde luchten ventilatorconvectoren 10. 1.b Wob 

Bestaande toestand 

CD CD, 
í9 
N  

Uit analyse van de bestaande toestand blijkt dat in de Perstoren een diversiteit van systemen aanwezig is. Dit 
is voor een groot deel toe te schrijven aan de verschillende functies en condities in de Perstoren. 110.111 Wob 

10.1.b Wob 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

Gezien gebouw N een jong gebouw is in vergelijking met omliggende gebouwen heeft het ook geen 
monumentaal karakter. In het concept VO is daarom ook gezocht naar een oplossing waarbij een maximale 
verbetering van het huidige binnenklimaat wordt behaald. Er is uiteindelijk gekozen voor klimaatplafonds 
waarmee zowel gekoeld als verwarmd wordt,  Door de toepassing 
van klimaatplafonds is een verhoging van de netto hoogte in de ruimten realiseerbaar wat de 
architectonische uitstraling van de ruimtes ten goede komt 

10.1. b Wob 
Dit concept biedt voornamelijk voordelen door de maximale realiseerbare vrije 

hoogte. In verhouding tot het klimaatconcept wat is voorgesteld in het VO heeft dit principe op gebied van 
binnenklimaat geen significant betere prestaties. De afweging hierin moet plaatsvinden met kosten daarbij 
in beschouwing genomen. Naast kosten moeten de akoestische consequenties verder uitgezocht worden. 
Geluidsklachten zijn te minimaliseren door toepassing van geluiddempers en akoestisch geïsoleerde 
ventilatorconvectoren toe te passen. Nader onderzoek is hiervoor benodigd. 
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Bouwdeel N: Commissie- en vergaderzalen -
Bouwsteen Nz 

10.1.b Wob 

10.1. b Wob 

ZIJDE PLEINRESTAURANT  ZIJDE PLENAIRE ZAAL 

Bestaande toestand  Nieuwe toestand 
10.11 1 Wob 

Bestaande toestand 

Inventarisatie van de bestaande klimaatinstallatie wijst uit dat de commissiezalen op dit moment voor-
zien zijn van voldoende 10.1.b Wob  , voorzien van (beperkte) koelingen verwarming. 
Middels deze lucht worden de ruimtes gekoeld en verwarmd. 

Bij de renovatie dient minimaal de bestaande situatie te worden gehandhaafd of verbeterd. Verbetering 
betekent dat 10.1.b Wob  met (lokale) koeling dient te worden voorzien. 

10.1.b Wob 

Afwegi ng 

Hoewel de commissiezalen geen monumentaal karakter hebben, hebben de ruimtes wel een sterk archi-
tectonisch karakter. In het concept VO is daarom ook gezocht naar een oplossing waarbij een maximale 
verbetering van het huidige binnenklimaat wordt behaald, met zoveel mogelijk behoud van de uitstraling 
van de ruimtes. De herkenbare wolkeneilanden werden hierin vervangen door klimaatplafondeilanden, 
in de bestaande vormgeving, grootte en hoogte. Dit systeem zorgt voor de maximale verbetering van het 
bestaande binnenklimaat, zonder noemenswaardige impact op de uitstraling van de ruimtes. 

Vanuit kostenoogpunt is in het kader van een sobere en doelmatige renovatie echter gekozen voor een 
alternatief voorstel: 10.1.b Wob  Dit is een systeem wat 
vergelijkbaar is met de bestaande situatie waarbij de ruimtes volledig worden geconditioneerd (verwarmd en 
gekoeld) middels lucht. Het systeem vergt meer ruimte in distributie vanwege de grotere luchthoeveelheden 
en verbruikt wel meer energie. Aandachtspunt daarbij is dat bij piekbelasting hogere luchtsnelheden in de 
kanalen naar de commissiezalen toe kunnen resulteren in geluidsoverlast in de commissiezalen. 
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Bouwdeel H: Kantoorruimten -
Bouwsteen Hi 

VOORGEVEL 

Bestaande toestand 

10.1. b Wob 

Bestaande toestand 
10.1.b Wob 

10.1Bb Wo b 

Uit inventarisatie van de bestaande toestand van gebouw H, blijkt dat er op de kantoorverdiepingen een 
aantal verschillende systemen aanwezig zijn. In het algemeen zit in de kantoorruimtes aangrenzend aan 
de Statenpassage een volledig lucht systeem waarmee zowel gekoeld als verwarmd wordt. In de overige 
ruimten zijn passieve koelunits geplaatst die zorgen voor de lokale koeling. Bovendien zijn de derde en vierde 
verdieping recentelijk nog vernieuwd en voorzien van in het plafond geplaatste ventilatorconvectoren. 

Gezien het relatief hoge niveau van de installaties in de bestaande situatie is als uitgangspunt gehanteerd dat 
in het ontwerp minimaal overal (actieve) lokale koeling aanwezig dient te zijn. Concreet houdt dit in dat de 
ruimtes aan de Statenpassage voorzien moeten worden van lokale koeling en gestreefd moet worden naar 
een meer uniform concept door het gehele gebouw. 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afwegi ng 

In het VO is onderzocht hoe zoveel mogelijk aan de uitgangspunten en het TPvE kan worden gedaan. 
Uitgangspunt voor de renovatie van gebouw H is het terugbrengen van de grandeur van Hotel Central. Hotel 
Central kenmerkte zich door een bijzondere luxe, die naast afwerking ook uiting vond in ruimtelijkheid zoals 
hoge plafonds. Het terugbrengen van hoogte in zowel kantoorruimtes als de gangen is een van de speer-
punten in herstel van de ruimtelijke kwaliteit. Een ander speerpunt is het behoud en herstel van de originele 
stalen kozijnen die bijna tot het plafond reiken. 

In het concept VO is gezocht naar het systeem dat de grootste vrije hoogte biedt en het best beantwoord 
aan het TPvE. De keuze is gevallen op klimaatplafonds en koelplafonds met radiatoren, per ruimte afhan-
kelijk van de aanwezige gevelkozijnen. Met dit concept is grote vrije hoogte in de ruimten te behalen en het 
hoogste binnenklimaat niveau. 
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Bouwdeel A: Kantoorruimten -
Bouwsteen A4 

BINNENHOF 

10.1. b Wob 

T nTL 7U -1fl — T P] II�II 

Bestaande toestand 

BINNENPLAATS 

10.1.b Wob 

Bestaande toestand 

Inventarisatie van de bestaande klimatisering laat zien dat de klimatiseringssystemen en daarmee ook de 
klimaat klassen in de bestaande toestand nogal uiteen lopen. Het huidige klimaat ten aanzien van ventilatie 
is voor een aantal gebouwdelen ver onder het acceptabele wanneer gekeken wordt naar hedendaags 
standaarden, tot zelfs onder bouwbesluitniveau. Zo zijn er verschillende kantoren in de Landsdrukkerij 
en Pompgebouw waar geen ventilatie aanwezig is buiten een te openen raam. In andere delen van de 
Landsdrukkerij, Pompgebouw en in het Poortgebouw en de Historische panden is 10.1.b Wob 
aanwezig met beperkte koeling. 

Bij het verbeteren van het klimaat in gebouw A is het verbeteren van de ventilatie de eerste noodzakelijke 
stap, door alle kantoorruimten van 10.1.b Wob  te voorzien. Daarnaast is gekeken naar welke 
lokale koeling in te passen is binnen de ruimtelijke randvoorwaarden van de diverse gebouwdelen. 

10.1. b Wob 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

In het Voorontwerp is onderzocht hoe het klimaatsysteem in te passen is, wanneer aan alle gestelde eisen 
en uitgangspunten wordt voldaan binnen de monumentale context. Uitkomst is dat alleen volledig aan de 
gestelde wensen voldaan kan worden met het toepassen van koelplafonds of ventilatorconvectoren aan de 
gevel. De ruimtelijke eigenschappen en monumentwaarde in de diverse ruimten bepalen vervolgens welke 
van beide concepten toe te passen is op ruimteniveau. Per ruimte is gekozen voor het type lokale koeling dat 
bij de ruimtelijke eigenschappen en binnen de bouwkundig beschikbare ruimte past. Hierbij is behoud, en 
indien mogelijk versterken, van de monumentwaarde als randvoorwaarde gesteld. 
In de Landsdrukkerij, Pompgebouw, Poortgebouw en de Historische panden worden 10.1.b Wob 

niet overal mogelijk maakt, 
wanneer in de ruimten de monumentale verdiepingshoogten en (balken)plafonds weer in het zicht terug 
gebracht worden. 
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Bouwdeel A: Kantoorruimten -
Bouwsteen Alo 

10.1. b Wob 

HOFPLAATS 

Bestaande toestand 
Natuurlijke ventilatie (ventilatieroosters) of geen ventilatie anders dan te openen ramen. 

Bestaande toestand 

Inventarisatie van de bestaande klimatisering op basis van de revisiestukken, laat zien dat de 
klimatiseringssystemen en daarmee ook de klimaat klassen in de bestaande toestand nogal uiteen lopen. 
Daarnaast kan er een onderscheid gemaakt worden tussen de zon belaste en de niet zon belaste gevels. 
Het huidige klimaat ten aanzien van ventilatie is voor een aantal gebouwdelen ver onder het acceptabele 
wanneer gekeken wordt naar hedendaags standaarden, tot zelfs onder bouwbesluitniveau. Voor wat betreft 
koeling is er alleen sprake van (beperkte) koeling in de presidiumvleugel en de historische panden. 

Bij het verbeteren van het klimaat in gebouw A is het verbeteren van de ventilatie de eerste noodzakelijke 
stap, door alle kantoorruimten van 10.1.b Wob  te voorzien. Daarnaast is gekeken naar welke 
lokale koeling in te passen is in de ruimtelijke randvoorwaarden van de diverse gebouwdelen. 

�  

10.1. b Wob 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

P 

In het Voorontwerp is onderzocht hoe het klimaatsysteem in te passen is, wanneer aan alle gestelde eisen 
en uitgangspunten wordt voldaan binnen de monumentale context. Uitkomst is dat alleen volledig aan de 
gestelde wensen voldaan kan worden met het toepassen van koelplafonds of ventilatorconvectoren aan de 
gevel. De ruimtelijke eigenschappen en monumentwaarde in de diverse ruimten bepalen vervolgens welke 
van beide concepten toe te passen is op ruimteniveau. Per ruimte is gekozen voor het type lokale koeling dat 
bij de ruimtelijke eigenschappen en binnen de bouwkundig beschikbare ruimte past. Hierbij is behoud, en 
indien mogelijk versterken, van de monumentwaarde als randvoorwaarde gesteld. 
In de kantoren in de Hofwegvleugel, Kortenhorstvleugel, Presidiumvleugel en de kantoren boven het 
evenementengebied worden koelplafonds toegepast, waarbij zowel de ventilatielucht als de lokale koeling 
geïntegreerd zijn in het plafond. Uitzondering hierop vormt het voorzitterskwartier. In verband met de hoge 
monumentwaarde van de plafonds wordt dit gedeelte nog verder onderzocht. 
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Bouwdeel B: Kantoorruimten -
Bouwsteen Blo 

10. 1.  b Wob 

r 

SCHEPELHAL 

Bestaande toestand 
10.1. b Wob CAV met beperkt gekoelde lucht o f met passieve koeling 

Bestaande toestand 

Uit de inventarisatie van de huidige klimaatsystemen blijkt dat de verschillende kantoorruimten in gebouw 
B allemaal voorzien zijn van koeling. Bij een groot deel van de kantoren in het Comptoir Generaal is sprake 
van lokale koeling, gedeeltelijk middels inductieunits onder het plafond in het zicht. In alle ruimten is 

aanwezig. 10.1.b Wob 

Bij het verbeteren van het klimaat in gebouw B is het toevoegen van actieve lokale koeling de eerste stap 
om aan de uitgangspunten te voldoen. Hoewel veel ruimtes nu over lokale koeling middels inductieunits 
beschikken, is dit een passief systeem met een beperkte capaciteit. Het vervangen van de opbouw passieve 
inductieunits door een actief koelsysteem levert een significante verbetering van het comfort. Er is gekeken 
naar welk type lokale koeling in te passen is met behoud, en indien mogelijk het 
versterken, van de monumentale waarde van de ruimtes. 

10.1. b Wob 

I 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

In het Voorontwerp is onderzocht hoe zoveel mogelijk aan de uitgangspunten en het TPvE te kunnen voldoen 
zonder de monumentwaarde van het gebouw te verminderen. Met het toepassen van ventilatorconvectoren 
in combinatie met isotherme inblaaslucht vanuit wandroosters welke in h̀erplaatste' schouwen zijn 
opgenomen, blijven de ruimtelijke verhoudingen zoveel mogelijk intact en kunnen de bestaande plafonds 
behouden blijven. 
In het Comptoir Generaal is het klimaatconcept met ventilatorconvectoren uit het Voorontwerp het meest 
passend. Hiermee kan de hoogst mogelijke klimaatklasse worden behaald in het Comptoir Generaal binnen 
de context van dit monument en wordt het comfort ten opzichte van de huidige toestand verbeterd. 
Voor het Schepelgebouw en Goudsmidskeurhuis ligt het voor de hand om ook hier te kiezen voor een 
ventilatorconvector aan de gevel om hiermee binnen het gebouw B zoveel mogelijk eenduidigheid te houden 
in de toegepaste klimaatconcepten. 
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Bouwdeel J: Kantoorruimten -10.1. b Wob 
Kantoorruimten ie en ze  verdieping -10.1.b Wob 1 Bouwsteen Jl 

GEVEL LANGE POTEN 

Bestaande toestand 
Te openen ramen 

Bestaande toestand 

10.1.b Wob 

De inventarisatie van de bestaande klimaatsystemen in gebouw J toont aan dat maar een zeer beperkt aantal 
ruimtes is voorzien van enige vorm van klimatisering. Alleen de voormalige ministerskamer en de fractieka-
mers zijn uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem waarbij lucht gekoeld wordt. Andere werkruimtes 
hebben natuurlijke ventilatiemogelijkheden via te openen ramen. Het huidige binnenklimaat in de werk- en 
vergaderruimtes voldoet qua ventilatie niet aan hedendaagse normen en ook niet aan de normen vanuit het 
bouwbesluit. In de winter wordt verwarmd via warmwaterradiatoren. 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

In het VO is onderzocht hoe tegemoet gekomen kan worden aan de uitgangspunten voor renovatie en het 
TPvE voor wat betreft klimaatbeheersing, zonder aantasting van de aanwezige hoge monumentwaarden. 
De plafonds en ook een groot deel van de binnenwanden hebben een hoge monumentwaarde, waardoor 
klimaatplafonds of installatiekanalen in muurdiktes niet mogelijk zijn. Daarom is gekozen voor de toepas-
sing van ventilatorconvectoren, waarbij de bestaande schoorsteenkanalen worden gebruikt voor de toe-
en afvoer van ventilatielucht. Met het toepassen van ventilatorconvectoren in combinatie met isotherme 
inblaas vanuit roosters, is het mogelijk een zo optimaal mogelijke klimaatverbetering door te voeren met 
behoud van de monumentwaarden van stijlkamers. Nader onderzoek is nodig om deze optie definitief te 
kunnen vaststellen. 
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Bouwdeel J: Kantoorruimten -10.1. b Wob 
Ontmoetingsruimten ie en 2e verdieping -10.1.b Wob 1 Bouwsteen 13 

GEVEL LANGE POTEN 

Bestaande toestand 

Bestaande toestand 
Te openen ramen 

10. 1 .  b Wob 

De kantoorruimtes op de begane grond, eerste en tweede verdieping in gebouw 1 hebben alle een hoge 
monumentwaarde en zijn in de bestaande situatie niet voorzien van een klimaatconcept. Er is hier dus geen 
ventilatie- en koelinstallatie aanwezig, waardoor de temperatuur in de zomer hoog kan oplopen. Luchtver-
versing vindt plaats via te openen ramen. Inde winter wordende ruimtes verwarmd door warmwaterradia-
toren. 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

In het VO is voorde ruimten met monumentale plafondsen afwerkingen in gebouw J gezocht naar een 
klimaatconcept dat deze elementen met een hoge monumentwaarde zo min mogelijk aantast. De gekozen 
basisoplossing is het concept gebaseerd op ventilatorconvectoren aan de gevel, waarbij nog gezocht gaat 
worden naar mogelijkheden voor een bij de monumentale omgeving passende omkasting. De toevoer- en 
retourroosters worden geintegreerd in bestaande schoorsteenkanelen. 
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Bouwdeel J: Kantoorruimten -10.1 . b Wob 
Kantoorruimten 3e verdieping -10.1.b Wob 1 Bouwsteen J4 

GEVEL COUR 

Bestaande toestand 
10.1.b Wob 

Bestaande toestand 

Alleen de kantoorruimtes op de derde verdieping van gebouw J zijn in beperkte mate voorzien van een 
klimaatvoorziening. Z0 zijn de kantoren in de vleugel langs de Lange Poten voorzien van 

De andere kantoorruimtes worden natuurlijk geventileerd via te openen ramen. 
10.1.b Wob 

10.1Eb Wob 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

De kantoorruimtes op de derde verdieping zijn alle later ingebracht. Wanden en verlaagde plafonds hebben 
geen monumentwaarden. Hierdoor kunnen op deze verdieping de wensen vanuit het TPvE voor wat betreft 
klimaatbeheersing gerealiseerd worden door middel van klimaatplafonds. Deze nieuwe elementen kunnen 
zodanig ingepast worden dat de in het zicht blijvende onderdelen van de historische spantconstructie onaan-
getast blijven. 
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Bouwdeel C i 
Bouwstenen Cl en C2 

Bestaande toestand 

Bestaande toestand 

10.1.b Wob 

10.1.b Wob 

10.1 .  b Wob 

De oorspronkelijke sierstucplafonds in de werkkamers zijn grotendeel onder de betonbalken, dus verlaagd, 
aangebracht. 
In de voormalige tekenzalen waren de betonbalken oorspronkelijk zichtbaar, maar momenteel zijn ze voor-
zien van een systeemplafond, met een nog lagere koof voor de luchtkanalen. 

Het systeem bestaat uit mechanische lucht toe- en afvoer voorzien van verse ventilatielucht. Het betreft 
een constant volumesysteem waarbij voldoende lucht wordt ingeblazen. Met de lucht kan alleen verwarmd 
worden en niet gekoeld worden. Er is geen vorm van lokale koeling of koeling middels lucht aanwezig. 
Ruimten zijn ook voorzien van radiatoren. 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

In het VO is onderzocht hoe zoveel mogelijk aan de uitgangspunten en het TPvE te kunnen voldoen zonder 
de monumentwaarde van het gebouw te verminderen. Vanwege het hoge gebruikerscomfort en de kleine 
invloed op het monumentale karakter van de ruimtes is gekozen voor de basisoplossing met de toepassing 

van koelplafonds. De koelplafonds worden verwerkt in bestaande verlaagde of gereconstrueerde sierstucpla-
fonds, waardoor de impact op het monumentale karakter beperkt is. Hierbij is de afweging gemaakt dat het 
uit beeld houden van de moderne installaties, en daarmee dus het behoud van de oorspronkelijke ruimteka-
rakteristiek, opweegt tegen het verlies van het oorspronkelijke plafondmateriaal. 
De bestaande koof in de voormalige tekenzalen wordt verwijderd. Door de installatietracés naast elkaar te 
plaatsen kan het nieuwe plafond boven het kozijn worden aangebracht. Het resultaat is een plafond zonder 
hoogtesprongen, zodat de begrenzingen van de oorspronkelijke ruimte terugkomen. 
In combinatie met de schilverbetering en midden temperatuur radiatoren wordt een comfortabele omgeving 
gecreëerd. 
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Bouwdeel C: Kantoorruimten - 10.1.b Wob 
Bouwsteen C4 

Bestaande toestand 
10.1.b Wob 

Bestaande toestand 

De zolderverdieping is gedurende de toe eeuw steeds intensiever in gebruik genomen, en fungeert momen-
teel als volwaardige werkverdieping. De ruimtelijke indeling en ervaring is achtergebleven bij dit 
toegenomen belang. Een verhoogd vloerveld in de Westvleugel, ook in de jaren'7o gemaakt om installaties 
te verslepen, is een extra obstakel. De vliering wordt momenteel alleen gebruikt voor installaties en de kap is 
ongeïsoleerd. 

Het bestaande installatiesysteem bestaat uit mechanische lucht toe- en afvoer voorzien van verse ventilatie-
lucht. Het betreft een variabel volumesysteem waarbij voldoende lucht wordt ingeblazen. Met de lucht kan 
alleen verwarmd worden en niet gekoeld worden. Er is geen vorm van lokale koeling of koeling middels lucht 
aanwezig. Ruimten zijn ook voorzien van radiatoren. 

1031 b Wob 

0 .1 . b Wob 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

In het VO gekozen voor de basisoplossing met de toepassing van koelplafonds. In het Definitief Ontwerp 
wordt onderzocht of de koelplafonds geplaatst kunnen worden in hetzelfde vlak als het pafond van de 
bestaande dakkapel. 
In de Westvleugel keert door het verwijderen van de verhoogde vloer het oorspronkelijke vloerniveau terug. 
Hierdoor worden de ruimtekarakteristieken verbeterd. Elektra en ICT wordt verwerkt in de bestaande 
dekvloer. 

De vliering zal (deels) worden gebruikt voor installaties. De volledige kapconstructie wordt geïsoleerd en zal 
in de gangzone in het zicht zijn. 
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Bouwdeel K: Kantoorruimten -
Bouwsteen K3 

Bestaande toestand 

Bestaande toestand 

10.1. b Wob 

10.1.b Wob 

10.1. b Wob 

Het bestaande installatiesysteem bestaat uit mechanische lucht toe-en afvoer voorzien van verse ventilatie-
lucht. Het betreft een constant volumesysteem waarbij voldoende lucht wordt ingeblazen. De luchttoevoer 
wordt gedaan via een kovensysteem dat soms over de monumentale sierstucplafonds is geplaatst. 
Met de lucht kan alleen verwarmd worden en niet gekoeld worden. Ruimten zijn ook voorzien van radia-
toren. 

Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 

Afweging 

Op de 1e, 2e en 3e verdieping van gebouw K zijn monumentale sierstucplafonds aanwezig. Daarom is gekozen 

voor een koeloplossing die de plafonds niet aantast; ventilatorconvectoren. Voor deze verdiepingen wordt 

in de Definitief Ontwerp-fase nog wel de haalbaarheid van twee alternatieve klimaatconcepten onderzocht, 

namelijk vloerkoeling en translucence koel plafondei landen (in strekmetaal). 

De ventilatorconvectoren staan aan de gevel, waarbij ze worden weggewerkt in een omkasting die een 
uitstraling heeft die past bij de ruimte. Ze verzorgen zowel de verwarming als de koeling van de ruimte. De 
luchttoevoer gebeurt via de opgedikte gangwand, of indien aanwezig via een voormalige inbouwkast. 
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Kantoorruimten -
Bouwsteen K5 

Bestaande toestand 

10. 1 .b Wob 
10. 1.b Wob 

1 0 . 1 . ID  Wo b 

Bestaande toestand  Nieuwe toestand 
10.1.b Wob 10.1.b Wob 

Momenteel zijn de meeste zolderruimten nog geen verblijfsruimte, en daarom niet geklimatiseerd. 

Afwegi ng 

Aangezien de dakkap van K volledig vernieuwd wordt kan er in het nieuwe plafond een koelplafond geinte-
greerd worden. Dit strekmetalen koelplafond is afgewerkt met houten latten als herinnering aan de histori-
sche zolderkap. 

De verwarming gebeurt via radiatoren aan de gevel. Onder de computervloer verloopt de distributie van de 
W-installaties voor het hele gebouw (niet weergegeven). E-/ICT-voorzieningen verlopen onder de vloer. 
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5. Bedrijfszekerheid 

Samenvatting 

► Net als in de huidige situatie geldt als uitgangspunt dat alle installatieonder-

delen zoveel als redelijkerwijs mogelijk bedrijfszeker moeten zijn na de reno-

vatie en gedurende de levensduur van de installaties. Voor ICT en beveiliging 

zijn deze eisen helder gedefinieerd en in het ontwerp opgenomen. 

► In de VO-fase is het inzicht in de gewenste bedrijfsvoering in de toekomst 

nog onvoldoende geverifieerd en/of vastgelegd. In de werkgroep bedrijfsze-

kerheid is echter besproken dat het VO voldoende mogelijkheden heeft om 

de gewenste bedrijfszekerheid te bereiken. 

Proceseis 

► Een P̀lug en Play' principe op basis van modulair ontwerpen om installaties 

in de nabije toekomst (15 -20 jaar na de renovatie) te kunnen vervangen 

zonder dat hiervoor compleet verhuisd moet worden, dient in het ontwerp 

als principe verder te worden uitgewerkt in het DO. Dit betekent bijvoor-

beeld dat het vervangen van installaties van o.a de Plenaire Zaal mogelijk is 

in recessen en dat de installaties van de v̀ergadertorens' met de commis-

siezalen las van elkaar te vervangen zijn, zodat het vergaderproces vrijwel 

ongehinderd doorgang kan vinden. Bij een volgende grootschalige renovatie 

dienen gebouwen los van elkaar gerenoveerd te kunnen worden. 

► 10.1. b Wob 
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Bedrijfszekerheid 
Onderdelen opgenomen in het voorontwerp 

In hoofdlijnen voorziet het voorontwerp in de 
volgende bedrijfszekerheidsvoorzieningen: 

Centraal niveau Binnenhof: 

► 10.1.b Wob 

► Warmte en koude: een bedrijfszekere levering 

van warmte en koude middels een ringstructuur. 

pill 10.1.b Wob 

► Sprinkler: een bedrijfszekere sprinklervoorzie-

ning op centraal niveau. 

Centraal niveau Tweede Kamer 

► 10.1.b Wob 

► Warmte en koude: ieder gebouwdeel zijn eigen 

voeding vanuit het centrale punt met redun-

dante opstelling van pompen. 

► 10.1.b Wob 

Distributie niveau Tweede Kamer 

► 10.1.b Wob 

► Warmte en koude: onderverdeling in diverse 

groepen binnen de gebouwdelen. Groepen 

afzonderlijk afsluitbaar. 

► Warmte en koude: redundante opstelling van 

pompen voor plenaire zaal en commissiezalen 

► ICT: glasvezel infrastructuur met redundante en 

bedrijfszekere routing. 

Lokaal niveau Tweede Kamer 

► Koude: bedrijfskritische ruimten worden voor-

zien van dubbele koelingseenheid zodat bij 

uitval van de ene eenheid de andere het over-

neemt. 

► Warmte en koude: redundante opstelling van 

pompen voor plenaire zaal en commissiezalen 

► ICT: glasvezel infrastructuur met redundante en 

bedrijfszekere routing. 

► 10.1.b Wob 

► 10.1.b Wob 

10.1. b Wob 

1 0.1. b Wob 
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G. Brandveiligheid 

Samenvatting 

► Bij de vorige verbouwing zijn er reeds brandscheidingen en compartimenten 

aangebracht in het TK complex. In het nu voorliggende ontwerp worden 

deze geoptimaliseerd: (i) brandcompartimenten worden per verdieping 

verticaal onder elkaar geplaatst en ten opzichte van de huidige situatie op 

plekken verkleind. (2) 10.1.b Wob 
(3) waar mogelijk wordt de 

huidige sprinklerinstallatie verbeterd dan wel aangebracht. 

► Risicovolle ruimten zoals pantry's en printerruimtes worden ondergebracht 

in aparte compartimenten, daarnaast worden ruimtes die van belang zijn 

voor het primaire proces extra beschermd. 

► Vanuit het Bouwbesluit voldoet het ontwerp met deze aanpassingen 

minstens aan het niveau verbouw en grotendeels zelfs aan nieuwbouweisen. 

► Om het (rest)risico op brand verder te verkleinen worden organisatorische 

maatregelen voorgesteld (o.a. alleen gecertificeerde elektrische apparaten 

gebruiken, voorkomen gebruik verlengsnoeren en niet roken op balkons). 

Veel van deze maatregelen zijn nu ook al van kracht. De maatregelen zijn 

nodig om het monument (aanvullend) te beschermen. Onderdeel van het 

brandveiligheidsconcept is dat de voorgestelde organisatorische maatre-

gelen worden geformaliseerd en dat er mandaat wordt gegeven aan opge-

leid personeel, ten behoeve van bewustwording, aanspreken op gedrag en 

handhaving. 

Proceseis 

► 10.1. b Wob 
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Brandveiligheid 

Voorgesteld brandveiligheidsconcept 
Het voorgestelde brandveiligheidsconcept van het VO voldoet aan de 
eisen die het Bouwbesluit stelt op het gebied van brandveiligheid. Daarbij 
wordt overal minstens niveau verbouw gehanteerd en waar mogelijk 
nieuwbouw niveau. Van de formeel wettelijke toegestane ondergrens 
voor bestaande bouw, wordt met uitzondering van de maximale brand-
compartimentsgrootte waar dat in verband met de historische bouwdelen 
echt niet anders kon, geen gebruik gemaakt. 

Ten opzichte van de huidige situatie worden de brandscheidingen en 
brandcompartimenten geoptimaliseerd: 

► brandscheidingen worden zoveel mogelijk recht boven elkaar 

geplaatst, 

► brandcompartimenten worden waar mogelijk verkleind 

► er worden extra brand- en rookscheidingen toegevoegd (bijvoor-

beeld tussen bouwdeel A en B en de Schepelhal en tussen commis-

siezalen en de Statenpassage) 

Alle technische installaties (in de huidige situatie een belangrijk brandri-
sico) en brandveiligheidsinstallaties worden vernieuwd. Daarbij wordt de 
sprinklerinstallatie in bouwdeel N en H vernieuwd. Bij de Statenpassage 
en Schepelhal wordt daarbij gekozen voor een ander systeem (ook bij 
evenementen) adequaat te beveiligingen (het huidige sprinklersysteem is 
daarvoor niet geschikt). In bouwdeel A wordt een groter deel voorzien van 
een sprinklerinstallatie en bouwdeel B, K en P worden binnen het voorge-
stelde concept volledig gesprinklerd. 

10.1.b Wob 

Voorbeeld gebouw J van brandwerende en rookwerende scheidingen 

10. 1 .  b Wob 
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Brandveiligheid 

Aanvullende bescherming van ruimten of 
bouwdelen 

In het brandveiligheidsconcept worden een aantal 
ruimten of bouwdelen aanvullend beschermd: 

► Hoog monumentale bouwdelen, zoals Justitie. 

► Ruimten van onschatbare waarde of een groot 

historisch belang, zoals de Regentenkamer in 

Koloniën en de ruimten in het Stadhouderlijk 

kwartier en, op kleinere schaal, de waardevolle 

inrichting en inventaris. 

► Ruimten van belangvoor het primaire proces 

(de zogenaamde D-ruimten). Het gaat daarbij om 

ruimten die van belang zijn voor de datavoorzie-

ning, de (brand)beveiligingsinstallaties, AV-sys-

temen, Centrale Energievoorziening en de primaire 

vergaderruimten zoals de Plenaire Zaal, commis-

siezalen en vergaderzalen. 

Deze aanvullende bescherming is nodig omdat de 
wettelijke minimale eisen uit het Bouwbesluit alleen tot 
doel hebben schade aan gebouwen buiten de Tweede 
Kamer te voorkomen en een veilige ontvluchting voor 
de kamerbewoners en bezoekers te garanderen. 

10.1.b Wob 
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Brandveiligheid 

Het brandveiligheidsconcept van het VO voorziet aanvullend op de 
eisen uit de bouwregelgeving in de volgende (binnen het project maxi-
maal inpasbare) maatregelen om het ontstaan van brand en de uitbrei-
ding en daarmee de gevolgen van brand tegen te gaan: 

► Meer doeltreffende brandscheidingen met een hogere brand- en/ 

of rookwerendheid dan vereist, die op de verschillende verdie-

pingen zoveel mogelijk recht boven elkaar liggen. 

► Kleinere brandcompartimenten in vergelijking met de huidige 

situatie. 

► Aparte brandcompartimenten voor installatieruimten en Aparte 

brandcompartimenten voor risicovolle ruimten, zoals pantry's of 

keukens. 

► Actieve blussystemen wanneer het apart afschermen van die 

ruimten niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld in keukenappara-

tuur. 

► Aanvullend beschermen van D-ruimten die van belang zijn voor 

het primaire proces, door deze aanvullend brandwerend (of in 

geval van gesprinklerde gebieden rookwerend) af te schermen of 

redundant uit te voeren 

► Aanvullende bescherming van historisch waardevolle ruimten 

om bij een brand in de omliggende ruimten schade aan de 

waardevolle ruimten tegen te gaan. Daarbij wordt een zo hoog 

mogelijke brand- en rookwerendheid nagestreefd door de 

huidige monumentale deuren op te waarderen, zonder dat dit 

10 . 1.b Wob 

ten koste gaat van het monumentale karakter. Dat geeft de BHV 

organisatie van de Tweede Kamer en de brandweer meer tijd om 

branduitbreiding buiten of naar deze ruimten tegen te gaan. 

► Sprinklerinstallatie in bouwdeel A(deels) B, H, K, N en P om 

de gevolgen van brand te beperken. Deze wordt vanwege de 

inpasbaarheid of functionaliteit van een dergelijke installatie 

binnen de monumenten in Bouwdeel A (met uitzondering van 

het deel aan de Binnenhofzijde van de Schepelhal), Bouwdeel C 

en Bouwdeel J niet toegepast. 

► Rook- en Warmte Afvoerinstallatie in de Statenpassage en 

Schepelhal, in combinatie met rook- of brandwerende schei-

dingen tussen deze ruimten en de aangrenzende bouwdelen 

om de gevolgen van een brand- of rookontwikkeling in deze 

ruimten of een aangrenzend bouwdeel voor de overige bouw-

delen zoveel mogelijk te beperken en daar een langdurige veilige 

situatie te kunnen garanderen. 

► Collectieve Bluswater Voorziening met de overige bewoners 

van het Binnenhof. Hierdoor wordt een veel betrouwbaardere 

watervoorziening voor de deze sprinklerinstallatie gerealiseerd 

(veel hoger dan bij de huidige installatie of momenteel stan-

daard inde markt wordt gehanteerd voor vergelijkbare func-

ties), waardoor de faalkans van deze installatie tot een absoluut 

minimum wordt beperkt. 

► Voorzieningen voor veilig vluchten op nieuwbouwniveau 

► Veilig vluchten op basis van de huidige ontruimingsproto-

collen en mogelijkheden van de Tweede Kamer. 

► Organisatorische maatregelen (hierna verder toegelicht). 
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Brandveiligheid 

Organisatorische maatregelen 
Ondanks de hiervoor bouwkundige en installatie-
technische maatregelen blijft er een kans aanwezig 
op brand waarbij de inhoud van een brand- of rook-
compartiment verloren gaat of beschadigd raakt: het 
zogenaamde restrisico. Het beperken van dit restri-
sico gaat het best door de risico's aan te pakken bij 
de bron, door het risico op het ontstaan van brand 
zoveel mogelijk in te perken. In het brandveiligheids-
concept is daar een voorstel voor gedaan. 

Voor deze organisatorische maatregelen, wordt 
de medewerking van de Tweede Kamerbewoners 

gevraagd. Het gaat er daarbij niet alleen om dat de 
maatregelen worden nageleefd, maar ook dat de 
kamerbewoners beseffen dat hun gedrag, zeker in 
de monumentale bouwdelen, kan bijdragen aan het 
verder beperken van de brandrisico's. 

Door het centraal faciliteren van (kwalitatief hoge) 
voorzieningen en deze aanvullend te beschermen 
tegen brand wil het ontwerpteam risico's als gevolg 
van zelf meegebrachte apparatuur (zoals tosti-ij-
zers, koffieapparaten, waterkokers (kerst)verlichting, 
print- en kopieerfaciliteiten , al dan niet doorgekop-
pelde) stekkerdozen e.d.) en als gevolg van het toch 

VOORBEELD: SCHADE NAB RAND MUSEUM SMIDTVAN GELDER, ANTWERPEN, 1987 

nog roken op de balkons van het Tweede Kamerge-
bouw terugdringen. 

Veel van de voorgestelde organisatorische maatre-
gelen zijn nu ook al van kracht (en dus niet nieuw), 
maar worden niet altijd nageleefd. Ook zijn ze frag-
mentarisch van aard en buiten de BHV-protocollen 
veelal niet vastgelegd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 
om maatregelen die samenhangen met brandge-
vaarlijke werkzaamheden, opslag van gevaarlijke 
stoffen en onderhoud en beheer van installaties. 

VO: AANVULLENDE BESCHERMING HISTORISCH WAARDEVOLLE RUIMTEN (REGENTENKAMER EN FRACTIEKAMERJUSTITIE) 

Het formaliseren van deze organisatorische maat-
regelen zorgt voor meer besef en voor een grotere 
zekerheid dat het gewenste brandveiligheidsniveau 
ook daadwerkelijk wordt gehaald. Het geven van 
mandaat aan opgeleid personeel dat zich nu bezig 
houdt met brandveiligheid om hierop te handhaven, 
kamerbewoners aan te spreken op hun gedrag en 
daarmee de gewenste bewustwording te bereiken. 

10.1. b Wob 

BRAND IN EIGEN ESPRESSOMACHINE KAN LEIDEN TOT  UITVO BOUWDEELJ: CENTRAAL OPGESTELDE PANTRY'S EN 
VERLIES INHOUD BRANDCOMPARTIMENT EN ROOKSCHADE IN  PRINTFACILITEITEN WORDEN AANVULLEND BRANDWEREND 
DE RESTVAN HET BOUWDEEL  AFGESCHERMD 
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7. Duurzaamheid 

Samenvatting 

► Het Tweede Kamer complex is op dit moment al gasloos, in het ontwerp 

blijft dit (uiteraard) gehandhaafd. 

► Toekomstige duurzamere energiebronnen vereisen verwarming met een 

lagere temperatuur. Om dit mogelijk te maken is bij dit lage temperatuur 

concept het noodzakelijk om de buitenschil (o.a. glas en daken) beter te 

isoleren dan nu het geval is. In het huidige ontwerp krijgt in ieder geval elk 

raam een vorm van dubbelglas en wordt de luchtdichtheid van de buiten-

schil verbeterd. 

► Daarnaast worden o.a. de volgende duurzaamheidsmaatregelen toegepast; 

D Bouwkundig; 

► Verbeteren luchtdichtheid buitenschil, verbetering gevelisolatie 

gebouw H, toepassen van zonwering ter verlaging van koellast, 

aanbrengen radiatorfolie en het toepassen van PV-panelen 

(zonnepanelen) op platte daken, op het gehele Binnenhof (op 

basis van de 5e voortgangsrapportage). 

D Installatietechnisch 

► Aansluiting op een Warmte Koude Opslag systeem (WKO) 

en duurzame maatregelen in de klimaatinstallaties (zoals 

warmteterugwinning in ventilatielucht). 

Proceseis 

► De in januari 2021 aangenomen motie Smeulders c.s. met het verzoek aan 

de regering om zich maximaal in te spannen 0m het Binnenh0fcomplex z0 

duurzaam mogelijk te renoveren, waarbij om de isolatie verder te verbe-

teren in ieder geval HR++ glas en voorzetwanden worden toegepast, wordt 

in DO-fase onderzocht 0p inpasbaarheid en er moeten extra financiële 

middelen vaar beschikbaar gemaakt worden. 

► Hierbij dient er 00k rekening te worden gehouden met bestaand dubbelglas 

dat al meer dan 25 jaar dienst doet en hiermee einde levensduur in zicht 

is. Groot onderhoud en/of vervanging na ingebruikname dient voorkomen 

te worden. De Tweede Kamer en het RVB verzoekt het ontwerpteam dit te 

onderzoeken. 

Samenvatting Techniek 1 VO Tweede Kamer 1 Conceptvervallen 104-0 3-2021  134 



Duurzaamheid 

Overzicht maatregelen 
In het Voorlopig Ontwerp van 26 juni zozo is duurzaamheid meegenomen 
conform Programma van Eisen en de Reikwijdte. Onderstaande duurzaamheids-
maatregelen zijn integraal opgenomen in het bouwkundig en installatietechnisch 
ontwerp. 

Bouwkundig: 

► Verbetering van de luchtdichtheid van de buitenschil: kierdichting ramen en 

overall naaddichting. 

D Hiermee vindt direct een verbetering plaats op diverse locaties in het 

complex als het gaat over de thermische behaaglijkheid (bijvoorbeeld 

tochtklachten). Tevens is deze verbetering nodig om gebruik te kunnen 

maken van de middentemperatuur verwarming die geleverd wordt door 

de CEV. 

► Thermische isolatie van de daken c.q. zoldervloeren 

D Ter beperking van de grote energieverliezen warden de daken dan wel 

de zoldervloeren geïsoleerd met een Rc streefwaarde van 6 m2K/W. Een 

groot deel van de daken en kappen is op dit moment niet geïsoleerd. 

► Verbetering gevelisolatie gebouw H (dichte geveldelen) 

D De bouwkundige conditie van de huidige gevelafwerking van de dichte 

geveldelen van gebouw H is dermate slecht dat deze moet worden 

vervangen. 

► Plaatsen van dubbelglas of achterzetbeglazing 

D Ter verbetering van de isolatiewaarde, vermindering van energieverlies 

en vermindering van kans op koudeval wordt bij alle enkel glas ramen 

voorzien in achterzet ramen zodanig dat de isolatiewaarde gelijkwaardig 

is aan dubbelglas. Reeds aanwezig dubbelglas wordt niet vervangen. 

Er vindt geen vervanging plaats van bestaande dubbele beglazing naar 

HR++ beglazing. 

► Toepassen van zonwering ter verlaging van koellast 

D Op alle gevels waar zonwering benodigd is om de binnenklimaat eisen 

te behalen, is ook zonwering voorzien met uitzondering van de gevels 

van Justitie bouwlagen o,1 en 2 vanwege monumentale aspecten. 

Momenteel is een aantal gevels al voorzien van zonwering, deze warden 

vernieuwd of aangepast. 

► Aanbrengen van radiatorfolie 

D Radiatorfolie wordt toegepast om de warmteuitstraling van de radiator 

aan de achterzijde naar de dichte geveldelen te beperken. Omdat deze 

dichte geveldelen in de monumenten veelal een slechte isolatiewaarde 

hebben, wordt hiermee voorkomen dat de warmte verloren gaat naar 

buiten. 
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Duurzaamheid 

Insta Ilatietechn isch: 

► Aansluiting op Centrale Energie Voorziening (CEV) 

D De Tweede Kamer wordt aangesloten op de CEV. Hiermee wordt de ener-
gievoorziening met betrekking tot warmte en koude duurzamer dan de 

bestaande situatie. In de bestaande situatie wordt de warmte voorzien 

door een aansluiting op de stadswarmte. De benodigde koeling in de 

bestaande situatie wordt hoofdzakelijk voorzien door elektrisch gevoede 

koelmachines. De CEV heeft de volgende verbeteringen in relatie tot een 

duurzame voorziening voor warmte en koude: 

► Toepassing van een WKO-systeem. De benodigde warmte en koude 

wordt voor een groot deel verzorgd door een combinatie van warmte-

pompen met een warmte/koude-opslag systeem in de bodem. Door 

toepassing van een concept met thermisch bronnen in de grond kan 

warmte uit de zomer opgeslagen worden en worden hergebruikt in 

de winter. In de winter wordt dit systeem omgedraaid en worden de 

bronnen gevuld met koude voor gebruik in de zomer. Door toepassing 

van middentemperatuur verwarming en hoog temperatuur koeling 

wordt het WKO systeem nog beter uitgenut en ligt het rendement van 

dit systeem hoger. 

► Aansluiting op stadswarmte. De resterende benodigde warmte, die 

niet wordt geleverd door het WKO-systeem, wordt voorzien door een 

aansluiting op het stadswarmtenet. 

► Mogelijkheid aansluiting Energierijk Den Haag. De CEV heeft de 

mogelijkheid voor aansluiting op Energierijk Den Haag. 

► Duurzame maatregelen in de klimaatinstallaties 

D De klimaatinstallaties zijn zodanig ontworpen dat deze aansluiten bij een 
duurzame energievoorziening: 

D Watergedragen koeling. Water is een duurzamere energiedrager dan 
lucht. 

D Warmteterugwinning op de ventilatielucht. 
D Energiezuinige ventilatoren in de luchtbehandelingskasten. 
D CO2 -regelingen op de ventilatieluchttoevoer. Hierdoor wordt de lucht-

hoeveelheid die naar een ruimte gebracht wordt aangepast aan de 

aanwezige personen in de ruimten. In de bestaande situatie wordt dit 

vooral toegepast in de grotere vergaderzalen en in sommige kantoorlo-

caties. In het voorontwerp is dit voor iedere functionele ruimte voorzien. 

D Energiezuinige toerengeregelde circulatiepompen 
D Geregelde radiator ventielen. 
D Voorwaardelijke nachtkoeling. Daar waar mogelijk wordt in de nacht 
de ventilatie installatie gebruikt om direct met koele buitenlucht het 

gebouw af te koelen. 

► Overige duurzame maatregelen: 

D Aanwezigheidsdetectie. Voor ruimten die geen regelmatig gebruik 
hebben wordt aanwezigheidsdetectie toegepast voor bijvoorbeeld de 

schakeling van verlichting. 

D LED verlichting. 
D Daglichtregelingen op de verlichting. 
D Waterbesparende tappunten en sanitaire toestellen. 
D Nieuwe liften en roltrappen in energiezuinige uitvoering. 
D Elektrische laadpunten voor fietsen in parkeerkelder 

Aanvullende maatregelen 
In het Voorlopig Ontwerp van juni zozo is duurzaam-
heid meegenomen conform Programma van Eisen en 
de Reikwijdte. 

Parallel aan het project Renovatie Tweede Kamer 
loopt een politieke lijn. In deze politieke lijn is 
Binnenhof breed, op basis van het onderzoek van 
Andy van der Dobbelsteen, onderzoek uitgevoerd 
naar mogelijke aanvullende duurzaamheidsmaat-
regelen. In de zomer van zozo is onderzoek gedaan 
naar de technische haalbaarheid, financiële inpas-
baarheid en terugverdientijd van deze maatregelen. 
De resultaten van dit onderzoek zijn gedeeld in de 5e 
voortgangsrapportage (december zozo). 

In de 5e voortgangsrapportage is te lezen dat PV-pa-
nelen op platte daken worden toegepast. Deze maat-
regel is nog geen onderdeel van het VO, maar wordt 
wel meegenomen in het ontwerp van het DO. 

Daarnaast is in januari 2021 de motie Smeulders c.s. 
aangenomen. Deze motie verzoekt de regering zich 
er maximaal voor in te spannen dat het hele Binnen-
hofcomplex zo duurzaam mogelijk gerenoveerd 
wordt, waarbij in ieder geval HR++ glas en voorzet-
wanden om de isolatie verder te verbeteren worden 
toegepast. Het ontwerpteam wordt in de DO-fase 
gevraagd om de maatregelen HR++ glas en voor-
zetwanden te onderzoeken, met daarbij uiteraard 
aandacht voor de monumentaliteit van de gebouwen 
en de bouwfysische aspecten. 
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