
8. Schuif z.o - demarcatie Raad van 
State 

Samenvatting 

► Een van de doelstellingen van de renovatie is onder andere om een heldere 

demarcatie en knip tussen de verschillende gebruikers te creëren. Dit kan 

worden bereikt door de verticale (brand)scheidingen tussen de gebrui-

kers aan het Binnenhof, op de verschillende verdiepingen, onder elkaar te 

plaatsen. Op de 3e verdieping en het kelderniveau van gebouwdeel A is dit 

vanwege technische inpasbaarheid en ruimtevraag niet mogelijk gebleken. 

Het kelderniveau wordt door de Raad van State ingezet als kantoorfunctie 

en de zolderverdieping is nodig voor het opstellen van luchtbehandelings-

kasten. 

Proceseis 

► In het ontwerp van de zolder van A is op dit moment sprake van een kritisch 

knelpunt. De nu ingetekende demarcatie zorgt ervoor dat een groot deel 

van de installatieruimte van de TK slecht bereikbaar wordt, dit zorgt o.a. 

voor een minder efficiënte opzet van de installatie. Er dient in het DO nader 

gekeken te worden naar de technische uitwerking en toegankelijkheid 

van de opgestelde technische installaties op de zolder van gebouwdeel 

A. Bedrijfszekerheid (het kunnen koppelen) van installaties, brandveilig-

heid, constructieve veiligheid en toegankelijkheid zijn hierbij belangrijke 

aandachtspunten die in samenhang met het ontwerp van de Raad van State 

onderzocht dienen te worden. Op dit moment is dit deel van de zolder van 

TK geen onderdeel van het complexdeel Raad van State. 

► De Schrijfkamer en de den Uylzaal blijven onderdeel van het TK complex. 

Voor de Schrijfkamer blijft deelgebruik met de Raad van State mogelijk. 

Samenvatting Techniek 1 VO Tweede Kamer 1 Concept vervallen 104-0 3-20 21137 



Schuif z.o - Demarcatie met Raad van State 
Huidige en toekomstige demarcatie 

► De wijzigingen in de demarcatie volgend uit 

de Schuif 2.0 zorgen ervoor dat de verticale 

scheidingen op begane grond, ie verdieping en 

Ze verdieping boven elkaar komen te liggen. De 

kelder en 3e verdieping wijken af. 

► Voor Raad van State is in de Schuif 2.o een 

ruimte gereserveerd op de 3e verdieping voor de 

klimaatinstallatie voor de gehele Raad van State. 

Aandachtspunten 

► Ten behoeve van de installaties Tweede Kamer 

dient een connectie tussen delen van de zolder 

aan Binnenhofzijde en Hofwegzijde mogelijk te 

blijven voor bereikbaarheid en koppelen tracés. 

► De Schrijfkamer kan door Raad van State 

gebruiktworden en is ook vanaf zijde Raad van 

State toegankelijk. 

► De demarcatie volgens Schuif 2.0 vraagt in de 

uitwerking om nauwkeurige afstemming en 

coordinatie op het gebied van brandveiligheid, 

vluchten, W-installaties, E-installaties, 

beveiliging, constructie en bouwfysica tussen 

beide ontwerpen. 10. 1.b Wob 

10.1. b Wob 

KELDER  BEGANE GROND EERSTEVERDIEPING TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING 
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g. Beveiliging 

Samenvatting 

► Een van de belangrijke onderdelen van de renovatie van het Binnenhof 

complex is het toekomstbestendig maken van de beveiliging, inclusief 

camera's en beveiligingssystemen, conform het door TK vastgesteld PVE 

Beveiliging 2.0. 

► 10.1. b Wob 

► 10.1. b Wob 

Proceseis 

► De publieksentree volgt een eigen ontwerptraject. In de DO fase zal in 

overleg met de gebruiker TK, de experts van het RVB en de betrokken 

instanties een voorkeursvariant voor de publieksentree worden gekozen. 
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Beveiliging 

Een van de belangrijke onderdelen van de renovatie 
van Het Binnenhof complex is het verbeteren van 
de beveiliging. Tevens moet de beveiligingsopzet 
worden aangepast op het herziene gebiedsgebruik 
zoals bedacht in het Functioneel VO. 

Voor de uitwerking van het voorlopig ontwerp is 
gebaseerd op het Functioneel Programma van 
Eisen Beveiliging Renovatie Huisvesting Tweede 
Kamer (versie 1.9 - 26 -03-2020) en het Functioneel 
Programma van Eisen Beveiliging Renovatie Huisves-
ting Tweede Kamer (versie 1.12 - 14-05 -2020) voor de 
algemene beveiligingseisen. Het voorlopig ontwerp 
is sinds juni 2020 in nader overleg in werkgroepen 
met de beveiligingsorganisatie besproken. 

In dit document zijn alleen de zichtbare aspecten 
van het onderwerp beveiliging opgenomen. Overige 
onderwerpen zijn hier niet opgenomen. 

Gewijzigde veiligheidseisen 
Eisen voortkomend uit het nieuw beschikbare 
PvE beveiliging, voortschrijdend inzichten nadere 
bespreking met de beveiligingsorganisatie van de 
Tweede Kamer hebben geleid tot ruimtelijke (zicht-
bare) en technische (minder zichtbare) aanpassingen. 

A. De Publieksentree Hofplaats 

De voor beveiliging belangrijkste ingrepen hebben 
betrekking op het toelaten en controleren van 
bezoekersstromen naar de Tweede Kamer. 
De centrale publieksentree, nu vanaf de zijde Lange 
Poten, verplaatst zich naar een grotere publiek-
stoegang vanaf de Hofplaats. Via deze centrale 
publiekstoegang vindt ook de bezoekersstroom 
van ProDemos plaats. Het entreegebied voor deze 
publieksentree wordt uitgewerkt in een nieuw aan 
te leggen kelder onder de Hofplaats. Via een onder-
grondse verbinding kunnen bezoekers de Statenpas-
sage en Schepelhal bereiken. De huisentree en de 
entree voor evenementen- en VIP gebruik blijven op 
dezelfde plaats maar worden geoptimaliseerd. 

B. De invullingvan de vrijkomende ruimte onder de 
Plenaire Zaal 

Het situeren van de centrale publieksentree naar de 
Hofplaats maakt dat er onder de Plenaire Zaal ruimte 
vrijkomt. Deze ruimte wordt nader ingevuld met 
functies die passen het veiligheidsniveau Statenpas-
sage. 

10.1.b Wob 

D. Nieuwere kwalitatief betere beveiligingsinstal-
la-tier en scanners 

10.1.b Wob 

E. Cameraobservatie 

Het cameratoezicht in de publiek toegankelijke en 
werkgebieden, de omgeving rond het gebouw en 
de gecontroleerde doorgangen draagt bij aan de 
preventieve en reactieve beveiliging. Passend bij 
de nieuwe indeling is hiervoor een geactualiseerd 
ontwerp gemaakt. 

F. Weerstandsklasse gevels en binnenwanden. 

Voor bovenstaande beveiligingsmaatregelen wordt 
rekening gehouden met de nodige aanvullende 
bouwkundige en elektrotechnische voorzieningen. 
Daarnaast wordt het gehele complex voorzien in een 
verhoging van de kwaliteit van de weerstandsklasse 
passend bij het nieuwe Programma van Eisen. 
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io. Akoestiek 

Samenvatting 

► Het huidige Tweede Kamer complex kenmerkt zich door een grote diversiteit 

aan akoestische eigenschappen. Niet alle ruimten voldoen in de huidige situ-

atie aan het technisch programma van eisen (TPvE). 

► Het TPvE stelt dat vaar het gehele complex gestreefd dient te warden naar 

nieuwbouweisen, voor monumentale gebouwdelen mag hiervan warden 

afgeweken wanneer maatregelen niet passen binnen de monumentale 

randvoorwaarde, waarbij wel gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke 

waarde. 

► Akoestiek is in het ontwerp integraal beschouwd en bijvoorbeeld ook onder-

deel geweest in de afweging en uitwerking van de voorgestelde klimaatcon-

cepten (installatiegeluid). 

Proceseis 

► Op basis van de functionele programmering van de Statenpassage en de 

Schepelhal dient in het DO bepaald te worden welke akoestische maat-

regelen noodzakelijk en passend zijn bij het gebruik. Op dit moment is de 

akoestiek in de Statenpassage ondermaats. Spraak (toespraken, presenta-

ties) bij evenementen is slecht te verstaan en bij geluidsopnamen dienen 

er nu veel extra losse akoestische maatregelen te worden getroffen wat de 

brandveiligheid niet ten goede komt. 

► Extra aandacht voor akoestiek in commissiezalen en de plenaire zaal, mede 

in relatie tot geluidsopnamen, maar ook in zijn algemeenheid. 
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Akoestiek 

Zoals voor ieder technisch aspect: het (Technisch) 
PvE is ook voor het akoestisch ontwerp de leidraad. 
Hoe het PvE akoestisch ingevuld wordt, wordt in de 
volgende paragrafen toegelicht. Echter, naast het 
toetsen van het huidige (dat wat behouden blijft) 
en het nieuwe aan het PvE, komt het akoestisch 
ontwerp van menige omgeving in het toekomstige 
Binnenhof (ook) tot stand vanuit een conceptuele 
benadering. Dit is ook nodig: de diversiteit en 
monumentaliteit van het complex vragen daarom. 
Daarnaast zijn v0oral ook nieuwe inzichten daar 
leidend in, onder andere omtrent nieuwe technieken 
en gewenste verbreding van de functionaliteit, 
zoals die van de Statenpassage, de Oude Zaal en 
de Schepelhal; daarnaast mogelijk ook van de 
Plenaire Zaal. Meer dynamiek in gebruik vraagt om 
de ontwikkeling van nieuwe en waarschijnlijk ook 
variabele akoestische concepten; dit gaat verder dan 
toetsingen aan het huidige PvE. 
Dus naast het louter toetsen aan het PvE, is (dient) 
het akoestisch ontwerp vooral ook het antwoord 
(te zijn) op de volgende vragen. Wat gebeurt 
waar? Welke functionaliteiten worden bij voorkeur 
toegevoegd? Waar zou het dan naartoe moeten, qua 
akoestiek? Met wat vaar geb0uwdeel hebben we te 
maken? Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan op de 
historische context? Is een afwijking van het PvE echt 
een afwijking? En andersom: is voldoen aan het PvE 
goed genoeg? Welke kansen zijn er om de bestaande 
context zodanig te veranderen dat er nieuwe 
gebruiksmogelijkheden ontstaan? Of het comfort te 
verbeteren, vooral als er toch al aanpassingen (vanuit 
een andere optiek) worden gedaan? Hoe voorkomen 
we dat n0odzakelijke aanpassingen (aan bijvoorbeeld 
installaties) de akoestiek verslechteren? 
De volgende thema's spelen de hoofdrol in de 
totstandkoming van het akoestisch ontwerp: 

► Diversiteit in kwaliteit. 

► Behoud van waardevol oud: aansluiting op 

historische context. 

► Akoestiek in de wandelgangen 

► Flexibiliteit- daar waar partijen samenkomen 

en toch gescheiden (moeten) zijn. 

► Voorkomen dat installaties spreekbuizen en 

geluidlekken worden. 

Akoestiek in relatie tot klimaatconcepten 
Ten behoeve van de gewenste klimatisering neemt 
de totale installatiegraad van het Tweede Kamer 
complex sterk toe. Hierdoor ontstaat de noodzaak 
voor aanvullende akoestische maatregelen. De 
opstelling van installaties die geluid en trillingen 
produceren, de benodigde schachten en wand-/ 
plafonddoorvoeren voor kanalen kunnen 
het akoestisch comfort verlagen. Benodigde 
voorzieningen zoals trillingsvrije opstellingen, 
geluiddempers en geluidisolerende omkledingen 
om dit te voorkomen zijn als een integraal onderdeel 
van de ontwikkelde en toegepaste klimaatconcepten 
opgenomen. 
In de gebouwen J, K en delen van B, monumentale 
gebouwen met status Rijksmonument, is vanwege 
het monumentale status een klimaatconcept met 

AKOESTISCH MODEL STATENPASSAGE 

AKOESTISCH MODEL SCHEPELHAL 

ventilatieconvectoren toegepast. Deze kunnen 
op momenten relatief veel geluid produceren. 
Hier lukt het niet om het nieuwbouwniveau te 
halen. Geluidoverschrijdingsuren vinden in het 
verwarmingsseizoen vrijwel allemaal plaatst buiten 
reguliere kantooruren (tussen 07:0o en o8:00). 
Geluidshinder is daardoor beperkt. In het koelseizoen 
vinden de overschrijdingsuren vrijwel allemaal 
in de middag plaats tussen 13:00 en 16:oou, dus 
binnen de reguliere kantooruren. Voor specifieke 
werkzaamheden Of Overleg kan dit hinderlijk zijn. 
Indien men het geluid bij bepaalde werkzaamheden 
hinderlijk vindt, is er per vertrek de mogelijkheid om 
minder hard te koelen waardoor het geluidniveau 
lager wordt. Deze individuele beïnvloedbaarheid 
vergroot over het algemeen de acceptatie van 
werknemers. 

Ruimte akoestiek Statenpassage en 
Schepelhal 
In het kader van de gewenste verbreding van de 
functionaliteit wordt met behulp van akoestische 
rekenmodellen de ruimte akoestiek van de 
Statenpassage en Schepelhal onderzocht. Door 
het effect van mogelijke geluidabsorberende 
afwerkingen in beeld te brengen, kan bepaald 
worden met welke materialisering de akoestiek 
zodanig verbeterd wordt dat deze optimaal aansluit 
op de gewenste functionaliteit. 
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Akoestiek 

Geluid van en naar de omgeving 
Het voornaamste geluid vanuit de omgeving waar 
de Tweede Kamer mee te maken heeft betreft 
tram- en wegverkeersgeluid. Op een aantal gevels 
van gebouwdeel A is de geluidbelasting dusdanig 
dat dit binnen tot hinder kan leiden. Deze gevels 
worden aangepast zodat aan de nieuwbouweisen 
in het Technisch PvE wordt voldaan. Hiermee wordt 
het maximaal toegestane geluidniveau binnen door 
geluid van buiten niet meer overschreden. Op delen 
van gebouwdeel N is ook sprake van een relatief 
hoge geluidbelasting op de gevel. Echter, de opbouw 
van de gevel voldoet daar reeds aan de eisen. 

In en op de gebouwen van de Tweede Kamer 
staan installaties die geluid uitstralen. De Tweede 
Kamer is slechts één van de drie delen waarin het 
binnenhofcomplex is opgedeeld. Bij het beschouwen 
van de geluiduitstraling naar geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals wonen, gelegen in de 
directe omgeving is het gehele binnenhofcomplex 
in beschouwing genomen. Op basis van een 
voorlopige verkenning kan geconcludeerd worden 
dat de mate van geluidhinder ten gevolge van de 
bedrijfsactiviteiten van het Binnenhofcomplex 
naar geluidgevoelige bestemmingen in de 
omgeving beperkt zal zijn omdat de meest nabij 
gelegen geluidgevoelige bestemmingen buiten de 
richtafstand voor geluid van io m liggen. 

In de vervolgfase wordt de exacte geluidbelasting 
op de meest nabij gelegen geluidgevoelige 
bestemmingen berekend om te controleren of de 
uitkomsten van de voorlopige verkenning bevestigd 
worden. 

GELUI DSBELASTING KAART VOOR WEGVERKEER: INGEZOOMD OP DE GELUID BELASTE GEVELS 

VAN COMPLEXDEEL z 
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ii. Integrale toegankelijkheid 

Samenvatting 

► Ten opzichte van de huidige situatie wordt integrale toegankelijkheid sterk 

verbeterd, waardoor vrijwel alle ruimtes in het Tweede Kamer complex 

zowel rolstoel als brancard toegankelijk zijn. 

► Bij het bepalen van de toegankelijkheid is tot nu toe alleen meegenomen 

of hoogteverschillen met een rolstoel- dan wel brancardvriendelijke lift of 

-heller kunnen worden overbrugd. Er is nog niet gekeken naar ontoeganke-

lijkheid als gevolg van obstakels, zoals tourniquets, installaties of beperkte 

draaimogelijkheden in de gangen. Dat moet in de DO-fase nader uitgewerkt 

worden. 

Proceseis 

► In de DO-fase dient een specialist betrokken te worden om bestaande 

knelpunten inzichtelijk te maken en het ontwerp op de van toepassing 

zijnde eisen te toetsen. Hierbij zullen zowel interne als externe minderva-

liden betrokken worden als t̀estteam'. Daarnaast zullen voorzieningen voor 

blinden en slechthorenden in de volgende fase worden ontworpen. 

► Daar waar ruimtes (zoals een technische ruimte op de derde verdieping van 

gebouwdeel A) ontoegankelijk zijn voor brancards dient bij het optreden 

van een calamiteit in een dergelijke ruimte, het ontwerp te voorzien in een 

alternatief. 

Samenvatting Techniek 1 VO Tweede Kamer 1 Conceptvevallen 104-03-2-02-1144 



Integrale toegankelijkheid 
Uitgangspunten toegankelijkheid 

Bij het bepalen van de toegankelijkheid is tot nu toe alleen meegenomen of 
hoogteverschillen met een rolstoel- dan wel brancardvriendelijke lift of -heller 
kunnen worden overbrugd. Er is dus nog niet gekeken naar ontoegankelijkheid 
als gevolg van obstakels, zoals tourniquets, installaties of beperkte 
draaimogelijkheden in de gangen. 

De precieze vuistregels voor wat betreft het verplaatsen van een brancard zijn 
dan ook niet meegenomen. Voor nu is bijvoorbeeld aangenomen dat het 
verplaatsen van een brancard over een beperkt aantal treden in een recht 
doorgaande gang mogelijk is. 

In de DO-fase zal een ITS-specialist betrokken zijn om de genoemde 
knelpunten inzichtelijk te maken. 

Technische afstemming 
Voor de liftkeuze en -inpassing dient nader afstemming plaats te vinden over 
de precieze afmetingen en types. De tekeningen zijn gebaseerd op het in juni 
2020 ingediende concept VO. Op basis van voortschrijdende inzichten zijn 
een aantal zaken reeds aangepast in overleg met architecten en adviseurs. 
Voor gebouw C gaat de liftenconfiguratie uit van de gevolgen van het VO CEV 
september 2020. 

Bestaande toestand 
Op dit moment zijn door de architecten van de verschillende gebouwen de 
knelpunten aangegeven. In de vervolgfase zal uitvoeriger in kaart worden 
gebrachtwat de knelpunten zijn in de bestaande toestand vanuit gebruik. 
Naast fysieke toegankelijkheid zal ook gekeken worden naar kwalitatieve 
invullingen als specifieke hoogtes, knoppen, oriëntatie en zicht. Dit zal 
gebeuren in werkgroepverband, waar rolstoelgebruikers uit het Tweede 
Kamercomplex input zullen geven over hun ervaringen in het complex. 

Vloervelden 
De groene en rode velden in de plattegronden geven aan of vloervelden wel 
of niet toegankelijk zijn. Gekozen is om trappen en reguliere toiletten wit te 
maken, en techniekruimtes een extra arcering te geven. In verband met het 
gebruik van de parkeergarage, is daar gekozen om voor rolstoelgebruik enkel 
de route die daadwerkelijk gebruiktwordt in beschouwing te nemen. 
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Integrale toegankelijkheid 
Aandachtspunten bestaande situatie toegankelijkheid 

Gebouw N 
Ni  Op dit moment is er geen Miva-lift tussen 

de parking en de huisentree. 
N2  De Perstoren is voorzien van slechts één lift. 
N3  Bevoorrading Ledenrestaurant en Staten-

lokaal vindt nu plaats via de gangzone 
aan de Statenpassage. 

N4  Er is op dit moment geen redundantie voor 
brancards op de derde verdieping van N. 
Wanneer de brancardlift aan de Hofplaats-
zijde uitvalt, is er nog niet voorzien in een 
alternatief. 

Gebouw H 
Hi De verbindingsbrug tussen N en H is op dit 

moment de enige route om H te betreden 
vanaf de andere gebouwverdiepingen. 

H2  In bouwdeel H is op dit moment niet 
voorzien in een brancardlift. Op een aantal 
verdiepingen is er een connectie denkbaar 
via een ander bouwdeel. 

H3  Op basis van de huidige beschikbare 
uitgangspunten is vastgesteld dat het aantal 
liften niet toereikend is. 

Gebouw A 
Ai  Groot aantal hoogteverschillen door de 

samenstelling van gebouw A uit bouw-
delen uit verschillende bouwperiodes. In de 
huidige toestand is dit gedeeltelijk opgelost 
middels hellers. 

A2  Historische panden niet integraal 
toegankelijk. 

A3  In de huidige situatie zijn geen brancardliften 
aanwezig. 

A4  Lift zonder kooideuren aanwezig. 
A5  Beperkte redundantie aanwezig. 

Gebouw B  Gebouw J 
Bi  Werkgebied op de tweede verdieping van het  Jl 

Comptoir Generaal is niet integraal 
toegankelijk.  J2 

B2  Op de verdiepingen zijn de ruimten in 
Goudsmidskeurhuis niet integraal 
toegankelijk.  J3 

B3  In de huidige situatie is geen redundantie 
aanwezig. 

B4  Connectie met gebouw C middels steile trap 
met rolstoelheffer en twee traptreden zonder 
voorziening. 

Gebouw C 
Cl  De tweede verdieping van C is voor 

rolstoelen en karren alleen bereikbaar met 
behulp van een traplift vanuit B. De 
bestaande lift in C is te klein. 

C2  Alle verdiepingen van gebouw C hebben 
beperkte redundantie. Vanwege een te kleine 
lift, is er afhankelijkheid vanuit gebouw B. 

Gebouw K 
Ki  De fractiekamer op de 4e verdieping wordt 

alleen bediend door de centrale liften van K, 
en niet door de hoofdliften bij N. Hierdoor is 
er geen redundantie aanwezig. 

K2  De 4e verdieping is op dit moment niet 
bereikbaar meteen brancardlift. 

J4 

De wachtruimte voor beide liften is op de 
derde verdieping erg beperkt. 
De voormalige woning van de conciërge op 
de begane grond is vanuit gebouw J niet 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers 
De derde en de vierde verdiepingen hebben 
geen toegankelijkheid middels een brancard. 
Op de vierde verdieping is tevens geen 
toegankelijkheid middels een rolstoel. Op de 
vierde verdieping bevinden zich vrijwel alleen 
techniekruimten. 
De kelder van J is niet volledig integraal 
toegankelijk. Ook de redundantie is hier een 
aandachtspunt. 

Parkeergarage 

Pi  In de huidige toestand is de lift in de 
parkeergarage een Miva-lift en geen 
brancardlift. 

P2  Tussen de parking en de huisentree in N is op 
dit moment niet voorzien in een lift. 

10.1. b VOb 

■  Knelpunt op aangegeven positie op bepaalde verdieping(en) ■  Algemeen knelpunt in betreffend gebouw 
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Integrale toegankelijkheid 
Overzicht liften 

Gebouw N  Gebouw H  Gebouw C 
LN.oi  LH.oi  LC.o1 
Miva-lift  Miva-lift  Vervallen 

LN.o2  LH.o2* 
Brancardlift  Miva-lift 

Bouwkundig in te passen 

LN.o3* 
Rolstoellift 
i.v.m. bouwkundige inpassing 

L N.04 
Goederenlift 

L N.05 
Goederenlift 

LH.03* 
Goederenlift 
Brancard toegankelijk 

Gebouw A 
LA.oi * 
Goederenlift 
i.v.m. bouwkdundige inpassing 

LN.o6  LA.02 
Miva-lift  Brandcardlift 

Bouwkundig in te passen 

L N.07 
Miva-lift  LA•03 

Personenlift 
LN.o8  Bouwkundig in te passen 

Brancardlift 

LN.og 
Brancardlift 

LN.io* 
Brancardlift 

LN.ii* 
Miva-lift 
i.v.m. bouwkundige inpassing 

LA.o4 
Brancardlift 
Bouwkundig in te passen 

LA.05 
Brancardlift 
Bouwkundig in te passen 

Gebouw B 
LB.oi 
Brancardlift 
Bouwkundig in te passen 

LB.o2 
Brancardlift 
Bouwkundig in te passen 

Gebouw K 
LK.oi 
Brancardlift 
Bouwkundig in te passen 

LK.oi 
Brancardlift 
Bouwkundig in te passen 

Gebouw J 
LJ.o1 
Miva-lift 

LJ.02* 
Brancardlift 
Bouwkundig in te passen 

Parkeergarage 
L P.01 
Miva-lift 

* Afgestemde afwijking t.o.v. opgaaf Arcadis Concept VO juni 2o2o  Q  Hefferjtraplift 
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Integrale toegankelijkheid 
Toegankelijkheid rolstoelen 

Afmetingen rolstoelliften cf bouwbesluit: handmatige rolstoelen 

BEGANE GROND 

DERDE VERDIEPING 

■  

■  

toegankelijk gebied rolstoel 

ontoegankelijk gebied rolstoel 
bij uitval cruciale lift 

ontoegankelijk gebied rolstoel 

EERSTE VERDIEPING 

VIERDE VERDIEPING 

■s.s 
�j%� �� �I % 
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TWEEDE VERDIEPING 

VIJFDETOT EN METACHTSTEVERDIEPING 

KELDER -i KELDER-2 
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Integrale toegankelijkheid 
Toegankelijkheid brancards 

BEGANE GROND 

DERDEVERDIEPING 

■  

■  

te openen raam bij noodsituaties t.b.v. evacuatie 

(nader onderzoek in volgende fase) 

toegankelijk gebied brancard 

ontoegankelijk gebied brancard 
bij uitval cruciale lift 

ontoegankelijk gebied brancard 

EERSTE VERDIEPING 

VIERDE VERDIEPING 

KELDER-1 

TWEEDE VERDIEPING 

VIJFDETOT EN METACHTSTEVERDIEPING 

KELDER-2 
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Integrale toegankelijkheid 
Verwerking aandachtspunten 

Algemeen 
Uitgaande van de uitgangspunten van dit document 
en een goede werking en technische inpassing van de 
liften, is de toegankelijkheid van het complex posi-
ti et 

Voor een aantal gebieden blijven er nog aandachts-
punten over, welke voornamelijk betrekking hebben 
op redundantie. In het algemeen vallen veel ontoe-
gankelijke ruimtes samen meteen technische 
functie. 

De haalbaarheid van de aanpassingen aan bestaande 
liftschachten t.b.v. inpassing brancardliften dient in 
het DO verder te worden uitgewerkt. 

Gebouw N 
Ni  Op dit moment is er geen Miva-lift tussen de 

parking en de huisentree. 
In hetVO opgelost middels een extra Miva-
lift. 

N2.  De Perstoren is voorzien van slechts één Miva-
lift. 
In de planvorming ligt een voorstel voor 
aanpassing van de liftkern. De financiële 
gevolgen worden nog in kaart gebracht ter 
afweging. 

N3  Bevoorrading Ledenrestaurant en Staten-
lokaal vindt nu plaats via de gangzone aan de 
Statenpassage. 
In het VO opgelost middels een extra 
goederenlift tussen gebouw N en H. 

N4  Er is op dit moment geen redundantie voor 
brancards op de derde verdieping van N. 
Wanneer de brancardlift aan de zijde Hofplaats 
uitvalt, is er nog niet voorzien in een alternatief. 
In de huidige liftenconfiguratie is dit opgelost 

via een goederenheffer. 

Gebouw H 
H1 De verbindingsbrug tussen N en H is op dit 

moment de enige route om H te betreden 
vanaf de andere gebouwverdiepingen. 
In het VO opgelost door het uit elkaar 
plaatsen van beide liften. 

H2  In bouwdeel H is op dit moment niet voorzien 
in een brancardlift. Op een aantal verdiepingen 
is er een connectie denkbaar via een ander 
bouwdeel. 
In het VO opgelost middels het incidenteel 
gebruiken van de goederenlift als brancard-
lift. 
In het huidige plan is hierin nog niet voor-
zien in volledige redundantie in de kelder en 
op verdiepingen ol ,03, 04. Evacuatie via het 
raam is hier mogelijk. 

H3  Op basis van de huidige beschikbare uitgangs-
punten is vastgesteld dat het aantal liften niet 
toereikend is. 
Er volgt een loopstromenstudie vanuit het 
RvB of het huidige plan alsnog kan volstaan. 
De kans is aanwezig dat hier consequenties 
uit volgen, bijvoorbeeld om op de begane 
grond en kelder in meer dan één lift te voor-
zien. 

H4  De nieuwe techniekverdieping wordt op 
dit moment niet bediend door een lift en is 
daarom ontoegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers. Brancards kunnen via buiten geëvacueerd 
worden. 
Indien nodig is de lift te verhogen. 

Gebouw A 
A1 Groot aantal hoogteverschillen door de 

samenstelling van gebouw A uit bouwdelen 
uit verschillende bouwperiodes. Inde huidige 
toestand is dit gedeeltelijk opgelost middels 
hellers. 
In het VO zijn waar mogelijk geacht maatre-
gelen getroffen om de situatie te verbeteren. 
Onderdeel hiervan is dat erop verschillende 
posities passieve maat-regelen getroffen 
zijn (hellingbanen), om actieve maatregelen 
(heffers) waar mogelijk te beperken. 

A2  Historische panden niet integraal toegankelijk. 
Door de beperkte ruimte en de verschillende 
vloerniveaus in de historische panden, zijn 
deze ook in het VO niet integraal toeganke-
lijk. 

A3  In de huidige situatie zijn geen brancardliften 
aanwezig. 
In het VO opgelost middels nieuwe liftconfi-
guratie. 

A4  Lift zonder kooideuren aanwezig. 
In het VO opgelost middels nieuwe liftconfi-
guratie. 

A5  Beperkte redundantie aanwezig. 
In de liftenconfiguratie van het VO, is voor-
zien in een grote van redundantie 
Ten behoeve van de redundantie en bereik-
baarheid van de derde verdieping wordt er 
nog nader onderzocht om lift LA.03 uit te 
voeren als rolstoellift. 

Gebouw B 
Bl.  Werkgebied op de tweede verdieping van het 

Comptoir Generaal is niet integraal toeganke-
lijk. 
In het VO opgelost middels nieuwe liftconfi-
guratie en het vlak maken van de gangzone. 

B2.  Op de verdiepingen zijn de ruimten in Goud-
smidskeurhuis niet integraal toegankelijk. 
Door de beperkte ruimte en de verschillende 
vloerniveaus in het Goudsmidskeurhuis, zijn 
deze ook in het VO niet integraal toeganke-
lijk. 

B3.  10.1.b Wob 

B4.  Connectie met gebouw C middels steile trap 
met rolstoelheffer en twee traptreden zonder 
voorziening. 
In het VO opgelost middels een hellingbaan. 
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Integrale toegankelijkheid 
Verwerking aandachtspunten 

Gebouw C  Gebouw J 
Cl.  De tweede verdieping van C is voor rolstoelen  J]. 

en karren alleen bereikbaar met behulp van 
een traplift vanuit B. De bestaande lift in C is te 
klein. 
In het VO opgelost middels een betere 
connectie tussen B en C. 

C2.  Alle verdiepingen van gebouw C hebben 
beperkte redundantie. Vanwege een te kleine 
lift, is er afhankelijkheid vanuit gebouw B. 
In de huidige liftenconfiguratie opgelost 
middels twee brancardliften in B. 

C3.  De Kasteinkamer op de tweede verdieping is 
alleen toegankelijk via een trede. 
Dit is gedaan om de proporties van deze 
museumkamer intact te houden. Afvoer bij 
evacuaties via interieur {twee treden. 

Gebouw K 
Kl.  De fractiekamer op de 4e verdieping wordt 

alleen bediend door de centrale liften van K, 
en niet door de hoofdliften bij N. Hierdoor is er 
geen redundantie aanwezig. 
In hetVO opgelost door het volledig in 
gebruik nemen van de dakverdieping. 

K2.  De 4e verdieping is op dit moment niet bereik-
baar meteen brancardlift. 
In het VO opgelost middels nieuwe liftconfi-
guratie. 

K3.  Techniekruimten op de vierde verdieping 
in verband met trapje ontoegankelijk voor 
rolstoelgebruikers. Tevens geen raam-
openingen. 
Techniekruimte ontoegankelijk voor Miva. 
In geval van evacuaties brancards via het 
interieur vervoeren naar de dubbele en dus 
redundante liftkern in K. 

De wachtruimte voor beide liften is op de derde 
verdieping erg beperkt. 
In het VO opgelost door lift LJ.oi een kwart-
slag te draaien en LJ.o2 wat naar achteren te 
plaatsen. 

J2.  De voormalige woning van de conciërge op de 
begane grond is vanuit gebouw J niet toegan-
kelijk voor rolstoelgebruikers 
In het VO niet opgelost. De ruimtes zijn 
echter in functionaliteit veranderd naar 
ruimtes voor de Marrechaussee, ook vanaf 
Pleinzijde bereikbaar middels trap. Er 
bevinden zich geen reguliere werkplekken 
meer. 

J3.  De derde en de vierde verdiepingen hebben 
geen toegankelijkheid middels een brancard. 
Op de vierde verdieping is tevens geen toegan-
kelijkheid middels een rolstoel. Op de vierde 
verdieping bevinden zich vrijwel alleen technie-
kruimten. 
Met de voorgestelde liftconfiguratie is de 
derde verdieping bereikbaar met brancards 
en rolstoelen. 
De redundantie van de derde verdieping is 
nog een nader te onderzoeken punt in het 
DO i.s.m. een ITS-adviseur. Voor brancards 
een route via het raam en mogelijk via H 
denkbaar. De vierde verdieping is vooralsnog 
niet integraal toegankelijk, vanwege het 
ontbreken van liften. Dit betreft echter een 
techniekverdieping. 

J4.  De kelder van J is niet volledig integraal 
toegankelijk. Ook de redundantie is hier een 
aandachtspunt. 
In het DO is nader te onderzoeken of een 
route via H of N denkbaar is. In de kelder 
bevinden zich tevens geen kantoorruimtes. 

J5.  Omdat de vloer op de derde verdieping 
gedeeltelijk wordt verhoogd ten behoeve van 
de inpassing van installaties en constructies, 
bedient de rolstoellift in de noordvleugel alleen 
het noordelijke deel van de derde verdieping. 
De vleugel aan de Lange Poten wordt bediend 
door een personenlift, die ontoegankelijk is 
voor rolstoelgebruikers. 
Door de vergroting van de schacht naar 
achteren toe, is er ruimte voor inpassing 
van een brancardlift. Hiermee worden de 
werkruimtes op de derde verdieping in de 
zuidvleugel van gebouw J ook integraal 
toegankelijk. 

Parking 
P].  In de huidige toestand is de lift in de parkeer-

garage een Miva-lift en geen brancardlift. 
In het VO is dit nog het geval. In de notitie is 
aangenomen dat dit via de hellingbaan zou 
kunnen. In het DO moet dit nader onderzocht 
en onderbouwd worden. In verband met de 
beperkte netto verdiepingshoogte van de 
garage, is het niet mogelijk om met ambu-
lance de parking binnen te rijden. 

P2.  Tussen de parking en de huisentree in N is op 
dit moment niet voorzien in een lift. 
In het VO opgelost middels nieuwe miva-lift. 

P3.  10.1.b Wob 
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Integrale toegankelijkheid 
Aandachtspunten klankbordgroep gebruikers 

Binnenkomst en vindbaarheid 

► Kenbaar maken waar het Tweede Kamergebouw 

staat en waar de ingang is voor blinden, 

slechtszienden en doofblinden zonder 

geleidehond. Bijvoorbeeld met rubberen tegels. 

► Bij voorkeur als entreedeur een gewone deur 

i.p.v. een draaideur, welke opvallend ontworpen 

is en voorzien is van constrasterende stickers. 

Bewegen door gebouw 

► De éénpersoons beveiligingsdoorgangen zijn 

lastig te gebruiken voor blinden, slechtzienden 

en doofblinden. Mogelijk kan de pasjespaal 

uitgelicht worden. Circle lock is eenvoudiger dan 

kleine draaideuren. 

► De gangen mogen meer constrast hebben in 

kleur, vloer en verlichting t.b.v. oriëntatie. 

► Markeringen zijn wenselijk: stickers op glazen 

deuren, markeringen op trapreden, fellere 

verlichting in roltrappen. 

► De ruimte op de publieke tribunes is vrij beperkt, 

zeker met een geleidehond. 

► De paslezers in liften zijn vaak te hoog geplaatst. 

► Geen automatische opener voorzien bij het 

Restaurant op de le etage. 

Oriëntatie en bewustwording 

► Een braille of grootletterdruk aan de entreebalie 

meegeven met een routebeschrijving. 

► Bewustwording van de audiomaquette is 

belangrijk. 

► Bewegwijzering is slecht te lezen. Voorkeur is 

om deze op ooghoogte te hangen, met meer 

contrast en grotere letters. Mogelijk zou de 

bewegwijzering tevens kunnen worden voorzien 

van braille. 

► Liften mogelijk laten spreken, en voorzien van 

brailletekens en grote, contrastrijke cijfers. 

Elementen 

► De lange lampen aan de vergaderzalen worden 

door blinden en slechtzienden slecht opgemerkt. 

► De stoelen in de commissiezalen zouden in een 

meer contrasterende kleur beter te zien zijn voor 

slechtzienden. De verlichting kan hier tevens 

beter. 

► Branddeuren vallen in Justitie vaak dicht, 

waardoor medewerkers zijn opgesloten in 

verband met te zware deuren. Met name in de 

avonduren een probleem. 
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12. Waterproblematiek kelders 

Samenvatting 

► In de huidige situatie zijn op het Binnenhofcomplex vier drainagepompen 

actief die bij hoge grondwaterstandstanden het grondwaterniveau verlagen 

om wateroverlast in kelders te voorkomen. Dit is een noodoplossing 

die samenhangt met een verhoogde grondwaterstand door water dat 

weglekt uit de Hofvijver en pieken tijdens perioden met veel neerslag. Het 

wegpompen van grote hoeveelheden water is formeel niet toegestaan, maar 

wordt in de huidige situatie door de provincie gedoogd. 

► Vanuit het renovatie project is de eis gesteld dat aan wet- en regelge-

ving moet worden voldaan. Dit betekent dat de pompen uitgezet moeten 

worden. Om wateroverlast in de kelders te voorkomen moeten deze kelders 

waterdicht gemaakt worden. 

Proceseis 

► Om aan de in het functioneel programma van eisen gestelde ruimtebe-

hoefte te kunnen voldoen, zijn de kelders essentieel. In het ontwerp zijn hier 

op dit moment verschillende functies geprogrammeerd. Het niet kunnen 

gebruiken van de kelders heeft een grote impact het ontwerp. In de DO fase 

dienen de oplossingsvarianten met de gebruiker en de erfgoeddiensten 

nader te worden onderzocht. 
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Waterdichtheid kelders 

Problematieken oorzaak 
De kelders van A en J kennen een grote vochtbe-
lasting dat kenmerkt zich door zoutuitbloei op het 
muurwerk, inclusief het afboeren van stucwerk, en 
een zeer hoge relatieve vochtgraad in de ruimte. De 
oorzaak daarvan is tweeledig. Enerzijds het optrek-
kende vocht vanuit de bodem in het opgaande histo-
rische muurwerk en anderzijds de hoge grondwater-
stand met als gevolg een opwaartse waterdruk tegen 
de vloerconstructie en vloerafwerking. De historische 
vloeropbouw blijkt daar niet tegen bestand. 

Oorzaak van die hoge grondwaterstand ligt voor 
het grootste gedeelte in de lekke bodem van de 
Hofvijver. Het waterpeil van de Hofvijver wordt 
kunstmatig op het gewenste peil gehouden middels 
watersuppletie van zo'n 300.000m3 toevoer per jaar. 
Een belangrijk deel van die hoeveelheid water lekt 
weg via de bodem van de Hofvijver. Deze bodem is 
schoongemaakt (uitgebaggerd) eind jaren negentig 
en van een nieuwe afsluitende kleilaag voorzien. 
Echter de laatste 3-4m aansluitend op het binnen-
hofcomplex (AZ en EK) kon vanwege veiligheidsre-
denen niet worden uitgevoerd. Het gevolg was direct 
te merken: lekkages in de voorheen droge kelders in 
de EK en zeer forse lekkages in de historische kelders 
van bouwdeel A en zelfs merkbaar in de kelders van 
J. Als beheersmaatregel is sinds 1999  een in verschil-
lende bouwdelen bronbemaling aangebracht waarbij 
middels pompen kunstmatig de grondwaterstand 
wordt verlaagd. Het water daarvan wordt sindsdien 
op het riool geloosd. In wezen is hierbij sprake van 
een gedoogsituatie hetgeen door het Waterschap en 
de Provincie na de renovatie niet meer wordt getole-
reerd. 

Een tweede oorzaak is de verhevigde intens regenval 
in de vorm van stortbuien en de penetratie van dat 
overvloedige regenwater in de bodem. Dit in combi-
natie met de vermoedelijk toch enigszins lekke 
rioleringsleidingen die ook het hemelwater afvoert 
(er is nog geen gescheiden stelsel: vuil water - regen-
water). Dit veroorzaakt met grote waarschijnlijkheid 
ook de fluctuatie van het grondwaterpeil. 

Oplossingsrichtingen 

► De gemeente is voornemens om de lekke 

Hofvijver bodem in de renovatieperiode van het 

BH te repareren en de ontbrekende bodemaf-

sluiting te completeren. 

► Er wordt in principe een nieuw en gescheiden 

rioolstelsel aangebracht. Het Hemelwater wordt 

in de toekomst naar het openwater, de Hofvijver, 

afgevoerd. 

► Het voornemen en de voorkeur van ontwerpers 

en de RVB is om de historische keldervloeren 

duurzaam waterdicht te maken. Indien haalbaar 

met behoud van de authentieke (gemetselde) 

vloeren maar vaak blijkt dit niet mogelijk en is 

een betonnen vloer met betonnen opstanden 

de enige duurzame oplossing. Dit in combinatie 

met waterdichte-injectie van het opgaande 

muurwerk om optrekkend vocht uit te sluiten. 

► Voor de precieze uitwerking van een waterdichte 

keldervloeroplossing is inzicht in de vloer- en 

funderingsopbouw van deze kelders nodig. 

Daarvoor is op verschillende punten deconstruc-

tief onderzoek vereist (gaten in keldervloeren: 

kans op forse tijdelijke lekken). Dit is pas moge-

lijk na de uithuizing van de TK. 

■  
ILLUSTRATIE: LOCATIES IN GEBOUWEN A EN J WAAR VOCHTOVERLAST WORDT 
ERVAREN. 

■  

Doel/resultaat 
Afhankelijk van de technische uitwerking en instem-
ming vanuit de erfgoeddiensten lijkt het mogelijk 
om de functionaliteit zoals opgenomen in het FVO te 
behouden en tegelijkertijd de problematiek rondom 
de waterdichtheid van de kelders op te lossen. 
Zodoende ontstaan vochtvrije bruikbare kelders met 
een zo authentiek mogelijke uitstraling en ruimte-
vorm (behoud gewelven en opgaand muurwerk en zo 
mogelijk de historische vloeren). 
In de Definitief Ontwerpfase worden deze varianten 
met de gebruiker en de erfgoeddiensten nader 
onderzocht. 

RUIMTEN IN KELDER 0N DER MAXIMALE GRONDWATERSTAND WAAR WATER- EN 
VOCHTPROBLEMATIEKZIJN TE VERWACHTEN -IN HUIDIGE SITUATIE IN GEBRUIK 

RUIMTEN IN KELDER 0N DER MAXIMALE GRONDWATERSTAND WAAR WATER- EN 
VOCHT PROBLEMATIEKZIJN TE VERWACHTEN -IN HUIDIGE SITUATIE NIET IN GEBRUIK 
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Colofon Voorontwerp 

Dit boek (Boek 11) bevat een samenvatting van het technisch VO. Boek 1 betreft antwoorden op vragen van 
de BBC ten aanzien van het FVO en enkele doorontwikkelingen daarvan. Boek III betreft een samenvatting 
van het totale integrale VO per gebouwdeel. Het ontwerp is het resultaat van een samenwerking tussen de 
Tweede Kamer, het Rijksvastgoedbedrijf en het Integraal Ontwerpteam (de architecten en adviseurs). 

Tweede KamerjK), deelprojecten.-

A. Kortenhorstvleugel  Bierman Henket Architecten  

Nieuw Stadhouderlijk Kwartier 

Landsdrukkerij 

Pompgebouw 

Hofpoortgebouw 

Hofpoort 

Voorzitterskwartier  de Architekten Cie.  

B. Comptoir-Generaal  Bierman Henket Architecten  

Schepelhuis 

Goudsmidskeurhuis 

C. Uitbreiding voormalig 

ministerie van Koloniën  WDJ Architecten  

H. Voormalig Hotel Central  de Architekten Cie. en Berns Architectuur 

J. Voormalig ministerie van Justitie  van Hoogevest Architecten  

K. Voormalig ministerie van Koloniën  WDJ Architecten  

N. Uitbreiding 1992  de Architekten Cie.  

P. Parkeergarage  Arcadis  

Installatietechniek 

Brandveiligheid   

Beveiliging 

Bouwfysica 

Akoestiek 

Arcadis 

DGMR 

Smits van Burgst Beveiliging 

DGMR 

Level Acoustics &Vibration 

Constructies 

Hospitality 

Bouwkosten 

Arcadis 

Hospitality Group 

Bremen Bouwadvies 
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Overzicht documenten Voorontwerp 

Overzicht documenten Voorontwerp 
Onderstaande documenten maken tezamen een integraal onderdeel van dit Voorontwerp. 

Documentenlijst Voorontwerp Tweede Kamer 
02-11-2020 

i.  Hoofddocumenten 

Onderdeel 

Algemeen 

Algemeen 

Titel 

BH TK-XX-AR -VO -2020.1 0.29-CON CE PT-BBC 

Gezamenlijke toets en statusupdate 

i.  Aanvullende onderzoeken 

Onderdeel 

Akoestiek 

Akoestiek 
Akoestiek 

Ruimtebeslag 
Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag 

Ruimtebeslag 

Beveiliging 
Beveiliging 

Beveiliging 
Beveiliging 

Beveiliging 
Beveiliging 

Beveiliging 

Beveiliging 
Beveiliging 

Beveiliging 

Beveiliging 
Beveiliging 

Beveiliging 

Beveiliging 

Beveiliging 
Brandveiligheid 

Brandveiligheid 
Brandveiligheid 

Brandveiligheid 

Brandveiligheid 

Brandveiligheid 

Brandveiligheid 
Brandveiligheid 

Brandveiligheid 
Brandveiligheid 

Titel 

Overzicht potentiële afwijkingen 20201006 

VO Akoestiekvo.1 LAV BBC 
VO Akoestiek vo.i_LAV_punten voor besluitvorming directeurenoverleg 

BHTK-RVB-PM-VO-zozo.io.zo_Analyse ruimtebeslag 
BHTK-ARC-SC-BM-000z_Bijlage Ruimtestaat_VO_1.1 - Niveau 3 

BHTK-RVB-PM-VO-2020.09.24_Bijlage - Wijzigingen in NO en 
NVO per gebouw 

BHTK-RVB-PM-VO-2020 .10 .13_Bijlage - Toilettelling 
7523.13.VO.N.002.c.RS Aanpassingen VO beveiliging-DV 
7523.13.VO.N.002.c.RS Aanpassingen VO beveiliging-DV 

7523.13.V0 T.11o.b - Beveiligingstekeningen, kelder -1-TECHNIEK 
7523.13.V0 T.111.b - Beveiligingstekeningen, garage -1-TECHNIEK 

7523.13.V0 T.12o.b - Beveiligingstekeningen, begane grond-TECHNIEK 
7523.13.V0 T.13o.b - Beveiligingstekeningen, ie verdieping-TECHNIEK 

7523.13.V0 T.14o.b - Beveiligingstekeningen, ze verdieping-TECHNIEK 

7523.13.V0 T.15o.b - Beveiligingstekeningen, 3e verdieping-TECHNIEK 
7523.13.V0 T.16o.b - Beveiligingstekeningen, 4e verdieping-TECHNIEK 

7523.13.V0 T.180.b - Beveiligingstekeningen, 
6e 7e en 8e verdieping-TECHNIEK 

7523.13.V0 T.2o2.a - Opzet beveiligingsinstallaties 
7523.13.V0 T.2o4.b - Beveiligingszonering evenementen, 

begane grond en leverdieping-Zonering 
7523.13.VO.Z.2ozoog16.00l.a.BvdL techniekruimten overzicht 

7523.13.VO.Z.2o2oog16.002.a.BvdL Techniekruimten beveiliging 
10.1.b Wob 
zozo-10-15 mail DGMR handelingenkameren lijst 

20200424 Concept memo definiëren D-Ruimten TK Vo.S 
20200920 afronding VO TK Brandveiligheid CONCEPT 

-reactie DGMR na overlegTK 
Bzo17151616b.Rooz-vergelijking huidige situatie met 

nieuw conceptvoor alle bouwdelen (3) 
B2o17151616fNoolvoo2 

Bzo17151616hRoolVooz 

Lijst DO-actiepuriten brandveiligheid 
PPT VO Brand vo.1-DGMR MA 

Sprinkler - vs - deluge 

10.1.b Wob 

TK 

TK 

Datum 

Datum 

TK  z6-10-2020 

TK  26-10-2020 
TK  26-10-2020 

TK zo-lo-2020 
TK  z3-10-2020 

TK  20-10-2020 

TK zo-lo-2020 

TK  26-06-2020 
TK  26-06-2020 

TK  z6-o6-zo2o 
TK  z6-o6-zo2o 

TK  26-06-2020 
TK  26-06-2020 

TK  z6-o6-zo2o 

TK  26-06-2020 
TK  26-06-2020 

TK  z6-o6-zo2o 

TK  26-06-2020 

TK  12-10-2020 
TK  16-og-2o2o 

TK  16-og-2o2o 

TK  16-og-2ozo 
TK  15-10-2020 

TK  24-04-2020 

TK  zo-og-zo2o 

TK  31-08-2020 
TK  21-07-2020 

TK  16-10-zozo 

TK  16-10-2020 
TK  26-10-2020 

TK  16-10-zozo 
TK  16-10-zozo 

Constructie 

CEV 
Duurzaamheid 

ITS 
ITS 

Klimaatconcept 
Facilitair 

Gebruikers 
Parkeergarage 

Constructie 

Restaurants 

BHTK-ARC-SE -VO -2020 .10 .13 - Constructieve risico's VO 

10.1.b Wob 
BITK-DGMR-BP-VO-zozo.1o.15_duurzaamheidsmaatregelen VO III 

BITK-XX-AR-V0-zozo.lo.zó Klankbord 
BITK-XX-AR-V0-zozo.l o.zg_Toega nkelijkheidsteken i ngen 

BHTK-ARC-RP-ZZ-V0-2020.i0.28_Memo Binnenklimaat_vi.o 
BHTK-B1-1a-AR-V0-2020.i0.3o_Overzicht kolf rusten stilteruimten 

BHTK-RVB-PM-VO-zozo.io.zó_Aandachtspunten Gebruikersgroepen 
BHTK-RVB-PM-VO-zozo.io.zó_Werkhypothese pleingarage 

BHTK-RVB-PM-VO-2020.10.26_Werkhypothesewaterdichtmaken kelders 

20201029 Verslag eindconclusie VO restaurants 

3.  Voorontwerp complexbreed 

Titel 

BITK-ARC-oo-oo-DR-BM-FVO-zooi_Plattegrond_Begane_grond_bs 

BHTK-ARC-oo-o1-DR-BM-FVO-21o1_Plattegrond_1e_verdieping_15s 
BITK-ARC-oo-o2-DR-BM-FVO-zzoi_Plattegrond_2e_verdieping_bs 

BITK-ARC-oo-o3-DR-BM-FVO-z3oi_Plattegro nd_3e_verdiepi ng_bs 
BITK-ARC-oo-o4-DR-BM-FVO-24o1_Plattegrond_4e_verdieping_bs 

BITK-ARC-oo-o4-DR-BM-FVO-24o1_Plattegrond_4e_verdieping_155 

BITK-ARC-oo-o4-DR-BM-FVO-24o1_Plattegrond_4e_verdieping_bs 

BHTK-ARC-oo-Ki-DR-BM-FVO-igoi_Plattegrond_ Kelder _-1_bs 
BITK-ARC-oo-Ki-DR-BM-FVO-igoi_Plattegrond_Kelder_-1_155 
BITK-ARC-oo-K2-DR-BM-FVO-18o1_Pla ttegro nd_Kelder--?-bs 

BHTK-ARC-oo-S-DR-BM-FVO-looi Situatie bs 
BHTK-AR-VO-zozo.oó.zó_VO Verbetervoorstellen Tweede Kamercomplex 

4.  Voorontwerp per gebouw 

Titel 

BHTK-BHa-A-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw 

BHTK-BHa-A-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw 
BHTK-BHa-A-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw 

BHTK-BHa-A-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw 
BHTK-BHa-A-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw 

BHTK-BHa-A-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw 
BHTK-BHa-A-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw 

BHTK-BHa-B-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw B 
BHTK-BHa-B-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw B 

BHTK-BHa-B-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw B 

BHTK-BHa-B-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw B 
BHTK-BHa-B-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw B 

BHTK-BHa-B-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw B 
BHTK-W D1A-C-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.26_gebo uw 
BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.26_gebo uw 

BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 
BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.26_gebo uw 

BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 
BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.26_gebo uw 
BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.26_gebo uw 

BHTK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

A_ oo _ver bete rvo o rste I l e n 

A_o1_voorontwerp 
A_oz_bouwkundige opname gevels 

A_o3_tekeningen sloop 
A_o4_tekeningen nieuwe toevoegingen 

A_o4_tekeningen nieuwe toevoegingen 
A_o6_afwerkstaat 

_oo_verbetervoo rstel le n 
_o1-voorontwerp 

-o2-bouwkundige opname gevels 

-03-tekeningen sloop 
-04-tekeningen nieuwe toevoegingen 
_o5_afwerksta at 
C_oo_ve rbetervoo rstel len 

C_o1_voorontwerp 
C_oz_bouwkundige opname gevels 

C_oz_bouwkundige opname gevels 

C-04-tekeningen nieuwe toevoegingen 

C-05-SER-ruimtes 
C_o 6_afwerksta at 
C_oo_ve rbetervoo rstel len 

C_o1_voorontwerp 
C_oz_bouwkundige opname gevels 

C_oz_bouwkundige opname gevels 

TK 

CEV 
TK 

TK 
TK 

TK 
TK 

TK 
P 

TK 

TK 

TK 

TK 
TK 

TK 
TK 

TK 

TK 
TK 

TK 
TK 

TK 
TK 

A 

A 
A 

A 
A 

A 
A 

B 
B 

B 

B 
B 

B 
C 

C 
C 

C 
C 

C 

C 
H 

H 
H 

H 

13-10-zo2o 

27-10-2020 
15-10-2020 

zó-io-2o20 
zg-lo-2020 

28-10-2020 
30-10-2020 

zó-io-2o20 
zó-io-2o20 

26-10-2020 

zg-lo-2020 

Datum 

26-06-2020 

z6-o6-2020 
z6-o6-2020 

26-06-2020 
26-06-2020 

z6-o6-2020 
z6-o6-2020 

26-06-2020 
26-06-2020 

z6-o6-2020 

26-06-2020 
26-06-2020 

z6-o6-2020 
z6-o6-2020 

26-06-2020 
26-06-2020 

z6-o6-2020 
z6-o6-2020 

26-06-2020 

z6-o6-2020 
z6-o6-2020 

26-06-2020 
26-06-2020 

z6-o6-2020 
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Overzicht documenten Voorontwerp 

Titel 

BH TK-W D1A-C-AR-VO_zozo.oó.z 6—gebouw 

BH TK-W DJA-C-AR-VO_zozo.o6.z 6—gebouw 
BH TK-W D1A-C-AR-VO_zozo.o6.z 6—gebouw 

BHTK-VHA-J-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw J_ 
BHTK-VHA-J-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw J_ 

BHTK-VHA-I-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw 1_ 
BHTK-VHA-I-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw 1_ 

BHTK-VHA-J-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw J_ 
BHTK-VHA-J-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw J_ 

BHTK-VHA-I-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw 1_ 

BHTK-VHA-J-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw J_ 
BH TK-W DJA-K-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

BH TK-W DJA-K-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 
BH TK-W DJA-K-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

BH TK-W DJA-K-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 
BH TK-W DJA-K-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

BH TK-W DJA-K-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 
BH TK-W DJA-K-AR-VO_zozo.o 6.z6_gebo uw 

BITK-CIE-N-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw N_ 

BHTK-CIE-N-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw N_ 
BHTK-CIE-N-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw N_ 

BHTK-CIE-N-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw N_ 
BHTK-CIE-N-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw N_ 

BHTK-ARC-P-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw P_ 
BHTK-ARC-P-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw P_ 

BHTK-ARC-P-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw P_ 
BHTK-ARC-P-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw P_ 

BHTK-ARC-P-AR-VO-zozo.o6.z6_gebouw P_ 

BHTK-ARC-P-AR-VO-zozo.oó.zó_gebouw P-

5-  Voorontwerp techniek 

Arcadis 
Titel 

C-04—tekeningen nieuwe toevoegingen 
C-05—SER-ruimtes 
C_o6_afwerkstaat 

00 _ve r b ete rvo o rste I l e n 
oi_voorontwerp 

oz_handelingenkamer 
03—bouwkundige opname 

04—tekeningen sloop 

05—tekeningen nieuwe toevoegingen 
o6—overzicht SER-ruimten 

o7_afwerkstaat 
K_oo_verbetervoorstel len 

K_o1_voorontwerp 
K-02—bouwkundige opname gevels 

K_o3_tekeningen sloop 
K_o4_tekeningen nieuwe toevoegingen 

K-05—SER-ruimtes 
K_o6_afwerkstaat 

o1—voorontwerp 

oz_centrale publieksentree 

03—tekeningen sloop 
04—tekeningen nieuwe toevoegingen 
o5_afwerkstaat 

oo_verbetervoo rstel len 
o1—voorontwerp 

o2—bouwkundige opname gevels 
o3—tekeningen sloop 

04—tekeningen nieuwe toevoegingen 

o5_afwerkstaat 

BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.z6 - VO Rapportage Aanbeveling onderzoek voor DO 
BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.zó - VO Rapportage Constructieve risico-analyse CC3-onderdelen 

BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.z6 - VO Rapportage Geotechniek, bemaling, bouwput 
en funderingen 

BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.zó -VO Rapportage Constructie Gebouw A 
BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.z6 -VO Rapportage Constructie Gebouw B 

BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.z6 -VO Rapportage Constructie Gebouw C 
BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.z6 -VO Rapportage Constructie Gebouw H 

BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.zó -VO Rapportage Constructie Gebouw J 

BHTK-ARC-SE-VO-202o.o6.z6 -VO Rapportage Constructie Gebouw K 
BHTK-ARC-SE-VO-202o.o6.z6 -VO Rapportage Constructie Gebouw N 

BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.zó -VO Rapportage Constructie Gebouw P 
BHTK-ARC-SE-VO-zozo.o6.zó -VO Uitgangspuntendocument Constructie 

BHTK-ARC-A-ZZ-DR-SE-VO-zozo.o6.z6 - Plattegronden Gebouw A 
BHTK-ARC-B-ZZ-DR-SE-VO-zozo.o6.z6 - Plattegronden Gebouw B 

BHTK-ARC-C-ZZ-DR-SE-VO-zozo.o6.zó - Plattegronden Gebouw C 
BHTK-ARC-H-ZZ-DR-SE-VO-zozo.o6.z6 - Plattegronden Gebouw H 

BHTK-ARC-J-ZZ-DR-SE-VO-202o.o6.z6 - Plattegronden Gebouw 1 

BHTK-ARC-K-ZZ-DR-SE-VO-zozo.o6.zó - Plattegronden Gebouw K 
BHTK-ARC-N-ZZ-DR-SE-VO-zozo.o6.zó - Plattegronden Gebouw N 

BHTK-ARC-P-ZZ-DR-SE-VO-zozo.o6.z6 - Plattegronden Gebouw P 

H 

H 
H 

J 
J 

1 
1 

J 
J 

1 

J 
K 

K 
K 

K 
K 

K 
K 

N 

N 
N 

N 
N 

P 
P 

P 
P 

P 

P 

T 

TK 

A 
B 

C 
H 

1 

K 
N 

P 
TK 

A 
B 

C 
H 

1 

K 
N 

P 

Datum 

z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-o6-zozo 

z6-o6-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-o6-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-o6-zozo 

z6-o6-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-oó-zoz0 

z6-o6-zoz0 
z6-o6-zoz0 

z6-oó-zoz0 
z6-o6-zoz0 

z6-o6-zoz0 

z6-oó-zoz0 
z6-oó-zoz0 

z6-o6-zoz0 
z6-o6-zoz0 

z6-oó-zoz0 
z6-oó-zoz0 

z6-o6-zoz0 
z6-o6-zoz0 

z6-oó-zoz0 

z6-o6-zoz0 

Datum 

z6-o6-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-o6-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-o6-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-o6-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-o6-zozo 

z6-o6-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-o6-zozo 

z6-oó-zozo 

Titel 

BHTK-ARC-A-RP-LI-VO-zozo.o6.zó_Voorontwerp Transport installaties - Gebouwdeel A 

BHTK-ARC-BC-RP-LI-VO-zozo.o6.z6_Voorontwerp Transport installaties -
Gebouwdeel B en C 

BITK-ARC-CA-EE-VO-0002-zozo.o6.zó_Vermogensanalyse elektrotechniek 
inclusief notitie uitgangspunten 

BITK-ARC-H-RP-LI-VO-zozo.o6.z6_Voorontwerp Transport installaties - Gebouwdeel H 
BITK-ARC-J-RP-LI-VO-zozo.o6.z6_Voorontwerp Transport installaties - Gebouwdeel 1 

BHTK-ARC-K-RP-LI-VO-zozo.o6.zó_Voorontwerp Transport installaties - Gebouwdeel K 
BHTK-ARC-PN-RP-LI-VO-zozo.o6.zó_Voorontwerp Transport installaties - Gebouwdeel PIN 

BHTK-ARC-RA-EE-VO-0001-zozo.o6.z6_Risicoinventarisatie bliksembeveiligingsinstallatie 

BHTK-ARC-RP-ME-VO-zozo.o6.zó_VoorontwerpGebouwgebonden Installaties 
BHTK-ARC-RP-UE-VO-zozo.o6.zó_Rekenregels ICT aansluitingen 

BHTK-ARC-SC-ME-VO-zozo.o6.z6_TKComplex - Ruimtestaatwerktuigbouwkunde 
BHTK-ARC-A-ZZ-DR-ZZ-VO-zoon-zozo.o6.z6_Gebouwdeel A - Plattegronden 
BHTK-ARC-A-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-zozo.06.z6_Gebouwdeel A - Schema's 
BHTK-ARC-B-ZZ-DR-ZZ-VO-zoon-zozo.o6.z6_Gebouwdeel B - Plattegronden 
BHTK-ARC-B-ZZ-DR-ZZ-VO-g000-zozo.o6.z6_Gebouwdeel B - Schema's 
BHTK-ARC-C-ZZ-DR-ZZ-VO-zoon-zozo.o6.z6_GGeebboouuwwddeeeell C - Plattegronden 
BHTK-ARC-C-ZZ-DR-ZZ-VO-g000-zozo.o6.z6_Gebouwdeel C - Schema's 

BHTK-ARC-H-ZZ-DR-ZZ-VO-zoon-zozo.o6.z6_Gebouwdeel H - Plattegronden 
BHTK-ARC-H-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-zozo.o6.z6_Gebouwdeel H - Schema's 

BHTK-ARC-J-ZZ-DR-ZZ-VO-zoon-zozo.o6.zó_Gebouwdeel J - Plattegronden 
BHTK-ARC-J-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-zozo.o6.zó_Gebouwdeel 1 - Schema's 

BHTK-ARC-K-ZZ-DR-ZZ-VO-zoon-zozo.o6.z6_Gebouwdeel K - Plattegronden 
BHTK-ARC-K ZZ DR ZZ VO 9000-zozo.o6.z6_Gebouwdeel K - Schema's 

BHTK-ARC-N-ZZ-DR-ZZ-VO-zoon-zozo.o6.zó_Gebouwdeel N - Plattegronden 
BHTK-ARC-N-ZZ-DR-ZZ-VO-g000-zozo.o6.zó_Gebouwdeel N - Schema's 

BHTK-ARC-P-ZZ-DR-ZZ-VO-z000-zozo.o6.z6_GGeebboouuwwddeeeell P - Plattegronden 

BHTK-ARC-P-ZZ-DR-ZZ-VO-g000-zozo.o6.zó_Gebouwdeel P - Schema's 
BHTK-ARC-XX-ZZ-DR-ZZ-VO-9000-zozo.o6.zó_TK complex - Schema's 

DGMR 
Titel 

BHTK-DGMR-BP-VO-zozo.oó.zó 
BHTK-DGMR-BP-VO-zozo.1o.15_ 

BHTK-DG MR-FS-VO-zozo.o6.z6_ 

Bran dveiligheidsinstallaties 
BHTK-DG MR-FS-VO-zOzo.o6.z6_ 

Hospitality Group 
Titel 

BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO 2020 

BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO zozo 
BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO zozo 

BHTK-HG-XX-ZZ-DR-ID-VO 2020 

_Bouwfysica Rapportage 
duurzaamheidsmaatregelen VO III 

concept Uitgangs Punten Document 

Integraal Plan Brandveiligheid 

.o6.z4 Aansluitwaarde ramingvo6 

.o6.z4 Investeringsram i ng vo6 

.o6.z5 Plattegronden restauratief v.03 

.o6.z5 Plattegronden restauratief v03  - Standard 

Level Acoustics & Vibration 
Titel 

BITK-LEVEL-AK-VO-zooz.o6.zó_Rapport Akoestiek 

Datum 

A  z6-oó-zozo 

B en C  z6-oó-zozo 

TK  z6-o6-zozo 

H  z6-o6-zozo 
1  z6-o6-zozo 

K  z6-o6-zozo 
Pen N  z6-oó-zozo 

TK  z6-o6-z0zo 

TK  z6-o6-zozo 
TK  z6-oó-zozo 

TK  z6-o6-z0zo 
A  z6-o6-z0zo 

A  z6-oó-zozo 
B  z6-o6-zozo 

B  z6-o6-z0zo 
C  z6-o6-z0zo 

C  z6-o6-zozo 

H  z6-o6-z0zo 
H  z6-o6-z0zo 

i  z6-oó-zozo 
i  z6-oó-zozo 

K  z6-o6-z0zo 
K  z6-o6-z0zo 

N  z6-oó-zozo 
N  z6-o6-zozo 

P  z6-o6-z0zo 

P  z6-oó-zozo 
TK  z6-o6-zozo 

TK 
TK 

TK 
TK 

TK 

TK 
TK 

TK 

TK 

Datum 

z6-o6-zozo 
15-10-zozo 

z6-o6-zozo 
z6-o6-zozo 

Datum 

z6-o6-zozo 

z6-oó-zozo 
z6-oó-zozo 

z6-oó-zozo 

Datum 

z6-oó-zozo 
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Overzicht documenten Voorontwerp 

Smits van Burgst Beveiliging 
10.1.b Wob 

Titel 

10.1.b Wob 

G.  Verificatie 
Titel 

BHTK-RVB-P M-VO-zozo.o6.z6_Gecom bineerde verificatielijst 
BHTK-RVB-P M-VO-zozo.o6.z6_Gecom bineerde verificatielijst 

7• 

Titel 

Ruimtestaat 

BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 
BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 

BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 

BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 
BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 

BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 
BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 

BHTK-ARC- SC- BM-000z-Ruimtestaat VO 1.o 

- Aantal toiletten 
- Diagrammen 

- Export 

- Niveau 1 
- Niveau z 

- Niveau 3 
- Niveau 4 - excl buiten NVO 

- Niveau 4 - incl buiten NVO 

TK 
TK 

TK 
TK 

TK 

TK 
TK 

TK 
TK 

TK 

Datum 

Datum 

z6-o6-zozo 
z6-o6-zozo 

Datum 

26-06-2020 
26-06-2020 

26-06-2020 

26-06-2020 
26-06-2020 

26-06-2020 
26-06-2020 

26-06-2020 

8.  Veiligheid en Gezondheidsplan 

Titel 

BHTK-ARC-ZZ-VO-zozo.o6.z6_V&G A - RI E Concept TK 

Datum 

z6-o6-Zo2o 
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