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Aanwezig
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), 10.2.6 

(Universiteit Leiden), 10.2.6
(RVB), 10.2.6
(ARBM, secretaris Kwaliteitsteam).

(gemeente DH, DSO), 10.2.6 
(TU Delft), Marc Unger 

(ARBM), 10.2.6(RVB), 10.2.6 
(ARBM), 10.2.6

Afwezig met kennisgeving
10.2.6 (RCE)

Welkom en opening
Op de agenda staat de bespreking van de rol van het Kwaliteitsteam binnen de nieuw 
opgestelde governance Tweede Kamer. Het Rijksvastgoedbedrijf is bezig met de uitwerking 
van 'openbaar, tenzij' hierdoor kunnen de adviezen van het Kwaliteitsteam openbaar 
gemaakt worden. Daarnaast wordt de review op de plannen van OMA toegelicht.

Uitwerking rol Kwaliteitsteam binnen governance en openbaarheid
presenteert ter verduidelijking een schema waarin de positie van het 

Kwaliteitsteam te zien is in relatie tot de projectdirectie RVB en de verschillende gebruikers 
van het Binnenhof-complex. De kern van het schema betreft de werkwijze van 
Kwaliteitsteam, projectdirectie en architecten TK: de architecten presenteren hun plannen 
aan het Kwaliteitsteam, de leden van het Kwaliteitsteam geven hier adviezen over en deze 
adviezen gaan formeel via de projectdirecteur naar de architecten. De architecten hebben 
overleg met de gebruikers. De gebruikers van de Tweede Kamer hebben overigens 
recentelijk aangegeven dat zij graag direct de adviezen van het Kwaliteitsteam zouden 
ontvangen. Het Kwaliteitsteam is hier positief over en stelt voor dat alle gebruikers in de 
adviezen worden gekend.
Een aantal van de adviezen die het Kwaliteitsteam heeft gegeven, zou tot extra discussie 
kunnen leiden, denk bijvoorbeeld aan het advies over de publieksentree bij de Tweede 
Kamer. In dit soort gevallen zou het Kwaliteitsteam een advies rechtstreeks kunnen 
toelichten aan de gebruiker (groene stippellijn).
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Schema Governance Tweede Kamer, gepresenteerd door Marc Unger.

Marc Unger presenteert een schema waarin de governance voor de Tweede Kamer 
afgebeeld staat. In de middenkolom van het schema staat de strategische werkgroep 
gepositioneerd. Daar zit zowel het Rijksvastgoedbedrijf, de Tweede Kamer als Pi de Bruijn 
als adviseur in. In de strategische werkgroep worden de verschillende voorstellen van alle 
architecten integraal besproken.
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De voorzitter van de BBC (bouwbegeleidingscommissie) is Ockje Tellegen. In de BBC zitten 
politici, vertegenwoordigers van de fracties en ambtenaren. Het presidium is het hoogste 
orgaan van de Tweede Kamer die besluiten van de BBC bekrachtigd.
Aan de linkerkant van het schema staat een kolom met architecten en adviseurs. Ook het 
onafhankelijk Kwaliteitsteam is daar als adviesorgaan gepositioneerd.

Reacties Kwaliteitsteam
• De leden geven aan dat zij het laatste schema iets anders getekend zouden willen 

hebben om hun rol te verduidelijken. Het Kwaliteitsteam meet rechtstreeks en 
ongefilterd contact kunnen hebben met de ontwerpers. Een lijn tussen de 
architecten en het Kwaliteitsteam ontbreekt nog. Het Kwaliteitsteam wil daarnaast 
horen van het Rijksvastgoedbedrijf of datgene wat de architecten voorstellen, 
overeenkomt met wat er gevraagd is door de gebruiker. Voorstel is om het schema 
een kwartslag te draaien, zodat er twee parallelle kolommen ontstaan waarbij de 
ene kolom gaat over de projectinhoud en de andere kolom over projectsturing.

gepresenteerd is, mist het 
Kwaliteitsteam nog de buitenruimte. De publieke ruimte kan gezien worden als het 
cement tussen alle afzonderlijke delen van het Binnenhofeomplex. Advies is om dit 
explicieter te noemen en te laten zien in het schema. Nu de cobrdinerende rol van 
OMA is weggevallen, wordt dit nog belangrijker.

• Het Kwaliteitsteam vraagt zich af hoe het zit met de dubbele rol van Pi de Bruijn. In 
de huidige opzet is Pi de Bruijn als een van de architecten belast met de renovatie 
van gebouw N van de Tweede Kamer en zit hij als adviseur van de Tweede Kamer 
en het Rijksvastgoedbedrijf in de strategische werkgroep waarin hij adviseert over 
de wenselijkheid van functionele ingrepen.
Het RVB geeft aan dat door de integrale samenstelling van de strategische 
werkgroep wordt voorkomen dat de integraal adviseur in een situatie kan komen 
dat hij zelfstandig over ontwerpen van zijn eigen bureau moet adviseren, ook 
wanneer een advies van de strategische werkgroep in de BBC of het Presidium 
wordt gebracht.

• Tenslotte wordt aangegeven dat het een goed idee zou zijn als de verschillende 
leden van het Kwaliteitsteam af en toe de diepte in kunnen gaan. Tijdens de 
bijeenkomsten reageren de leden meestal op wat er gepresenteerd wordt. Het zou 
interessant zijn als zij op bepaalde onderwerpen een meer gedetailleerd advies 
kunnen geven. 10.2.6 
duurzaamheidsvisie gemaakt.

• In het schema dat door 10.2.6

heeft bijvoorbeeld een

Review plannen OMA
Het RVB presenteert een review op de plannen van OMA, waarin de gebruiker zich heeft 
uitgesproken over de wenselijkheid van functionele ingrepen in het Herzien VO. Hiervoor is 
een stoplichtmethode gebruikt. Groen betekent dat een ingreep gewenst is door de 
gebruiker, oranje houdt in dat een ingreep gewenst is maar dat er verbeteringen nodig zijn 
om de ingreep bijvoorbeeld beter te laten aansluiten op de cultuur en werkwijze van de 
Tweede Kamer, rood betekent dat de ingreep onwenselijk is.
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OMA heeft de kans niet gekregen om de voorgestelde ingrepen te laten aansluiten op de 
wensen van de Tw/eede Kamer. Vandaar dat deze review van belang is. Van de 70 ingrepen 
uit het Herzien VO, is het overgrote deel oranje gecategoriseerd.

Statenpassage
Het plan van OMA ging uit van het verlevendigen en activeren van de Statenpassage. De 
Tweede Kamer heeft aangegeven dat zij niet wil dat de Statenpassage een levendige 
centrale as wordt, maar dat er een gradatie in levendige en rustigere zones zou moeten 
komen. De representatieve kant van de passage is voor de Tweede Kamer van belang.

Aansluiting van bouwdeel N op Kolonien en andere historische bouwdelen 
Het Tweede Kamercomplex omvat een divers palet van gebouwen met een eigen historie 
en bouwstiji. De eigen kwaliteit van de gebouwen was een belangrijk uitgangspunt voor het 
plan van OMA, waarbij de verticale logistiek werd teruggebracht in het hart van de 
verschillende eigenstandige rijksmonumenten. Voor de Tweede Kamer is dit een niet- 
gewenst uitgangspunt gebleken. Zij ziet gebouwdeel N als het centrale gedeelte waar alle 
primaire processen plaatsvinden, terwiji in de overige gebouwen de kantoorvertrekken 
gesitueerd zijn. Omdat gebouwdeel N alle bouwdelen met elkaar verbindt, zou de Tweede 
Kamer graag zien dat de ontsluiting van de verschillende gebouwen op het kruispunt tussen 
N en de monumenten gehandhaafd blijft. Op deze manier wordt voorkomen dat men door 
andere fracties loopt.

Publieke uitstraling van het gebouw
OMA heeft voorgesteld om Nieuwspoort te verplaatsen naar de Hofplaats. Voor de 
gebruiker is dit geen goed plan om verschillende redenen: 10.1 .b

Daarnaast zou het situeren van Nieuwspoort aan de Hofplaats betekenen dat een 
groot aaneengesloten bouwdeel wordt opgeknipt en dat de VVD als grootste fractie -die al 
jaren gehuisvest is in gebouwdeel A- verspreid zou raken over verschillende bouwdelen.

Publieksentree
10.1.b

Reacties Kwaliteitsteam:
• Bij gebouwdeel K ligt de grootste uitdaging om zowel de kwaliteit van het 

eigenstandige rijksmonument als de wensen van de gebruiker samen te brengen. 
Advies 34: Het Kwaliteitsteam benadrukt dat bii het maken van een voorstel voor
het voormalia Ministerie van Kolonien een staoelina van araumenten van belang is.
Het aaat zowel om de oraktische logistiek en aebruik als om de monument-waarde
en bouwkundiae loaica.

• Het Kwaliteitsteam was positief over de ingreep van OMA aan de Hofplaats. Het is 
van belang dat het Tweede Kamergebouw een publieke uitstraling krijgt aan de
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Hofplaats. In de loop van de jaren is de beveiliging van het Binnenhof opgevoerd 
zonder dat er nagedacht is over hoe het complex zich als publiek gebouw 
presenteert aan de stad.
Advies hoek Hofolaats: Het is van belong dat {semi-)Dublieke functies oo de iuiste
olek in het Tweede Kamer aebouw aesitueerd warden zodat zii de oubUeke
uitstralina van het complex kunnen verbeteren.

• Het Kwaliteitsteam adviseert daarnaast om de Hofplaats als ^en integrale 
ontwerpopgave te benaderen - zie de Hofplaats als een publieke ruimte in de stad 
in plaats van steeds naar losse onderdelen te kijken. Bekijk de centrale 
publieksentree en de gevels aan de Hofplaats als onderdeel van het totaalplan voor 
deze ruimte. Een bovengrondse entree geniet de voorkeur.

• Als er toch wordt gekozen voor een ondergrondse variant als publieksentree op de 
Hofplaats gaat dit ten koste van netto vierkante meters publiek domein. Dit 
betekent bovendien dat de normale stedelijke structuur waarbij men toegang 
heeft tot het gebouw in een plint, verplaatst wordt naar de ondergrond. Dit leidt 
ertoe dat plinten minder publiek worden. Er moet nagedacht worden over een 
manier waarop ditgecompenseerd zou kunnen worden. Misschien betekent dit dat 
er nog een extra interventie gemaakt zal moeten worden om meer of betere (semi) 
publieke ruimte te creeren.

Mededelingen en afsiuiting
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam vindt plaats op woensdag 18 december 
van 14:00 - 17:00 uur.
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