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1. 	Eerste Kamer 

WIM geeft een presentatie over het ondertekend Voorlopig Ontwerp voor de 
Eerste Kamer. 

Noodzaak van de schuif 
Momenteel is de Raad van State gesitueerd op de begane grond en op de kapverdieping van 
het oude Stadhouderlijk kwartier. De eerste en tweede verdieping worden momenteel 
grotendeels gebruikt door de Eerste Kamer. Aangezien het installatietechnisch en qua 
brandveiligheid erg ingewikkeld wordt om deze ruimtelijke verweving in stand te houden, is 
de 'schuif' bedacht. Dit betekent dat er ruimtes gewisseld worden, waardoor de Eerste 
Kamer enerzijds volledig BH nr1, dus ook de begane grond en de kapverdieping van het 
Stadhouderlijk Kwartier erbij krijgt en anderzijds de begane grond, tweede verdieping en 
één kamer op de eerste verdieping van de voormalige Hofkapel afstaat aan de Raad van 
State. 

Verschillende gebruik 
Verschillende mensen maken gebruik van het gebouw van de Eerste Kamer. Op dinsdagen 
de ver aderda wordt het gebouw intensief gebruikt, op andere dagen is het rustiger. 

geeft aan dat hij de verschillende stromen van gebruikers zo veel mogelijk 

1 



VERTROUWELIJK 
	

Datum 
22 mei 2019 

heeft proberen te scheiden van elkaar om het gebruik èn vooral het primair proces optimaal 
te faciliteren. 

Openbare commissiekamer/ voormalige Volle Raadzaal 
Bezoekers voor de openbare commissiekamer in BH nr1 gaan eerst langs een 
scanvoorziening en komen vervolgens in de herstelde voormalige Volle Raadzaal op de 
begane grond. Er wordt een kleine kamer bijgemaakt in het souterrain, waar de bezoekers 
kunnen worden ontvangen. Het souterrain wordt ook met een lift bereikbaar gemaakt. 
Deze lift zal ook gebruikt worden door medewerkers van de Eerste Kamer die naar de eerste 
of tweede verdieping willen. 

Bevoorrading 
De ruimte voor de bevoorrading ligt in de oksel van het Oud Stadhouderlijk Kwartier aan het 
Binnenhof. Er wordt een nieuwe lift gemaakt in een ruimte tussen het trappenhuis en de 
stijlkamers. Deze lift heeft in principe een dubbelfunctie — facilitaire stromen en 
mindervaliden in groepen van Prodemos kunnen ook gebruik maken van de lift. De 
bedrijfslogistiek (bevoorrading) moet zich hierbij aanpassen aan de momenten dat de lift 
beschikbaar is. 

Senatoren en VIP 
Op de plek van de huidige hoofdingang van het gebouw wordt een bestaande entree 
geschikt gemaakt voor senatoren en VIP-bezoekers, zodat deze voldoet aan de nieuwe 
veiligheidseisen. VIP-bezoekers komen via deze entree binnen en kunnen vervolgens de 17e-

eeuwse trap of lift nemen naar de centrale hal op de eerste verdieping. De bestaande lift 
krijgt een nieuwe toegang in de traphal op de BG, waardoor deze gebruikt kan worden. De 
huidige lift heeft als nadeel dat deze niet op de tweede verdieping uitkomt. Doornenbal 
geeft aan dat dit nog een opgave is waar hij mee bezig is en ziet goede kansen. 

Bezoekers van de publieke tribune en groepen van Prodemos 
De bezoekers van de publieke tribune zullen op dinsdag aanwezig zijn. De groepen van 
Prodemos komen de hele week door en bestaan uit 30-35 mensen. Per uur komen er 
gemiddeld 4 groepen. Om een scheiding tussen verschillende gebruikers te kunnen maken 
en het primaire proces niet te verstoren, wordt er op de begane grond een nieuwe entree 
voorgesteld door van één van de ramen in de gevel aan de Binnenhofzijde een toegang te 
maken. Als groepen door deze ingang naar binnen gaan, komen zij in een hal met 
scanpoortjes terecht. Vervolgens volgen zij een route naar de kelder naar een ruimte met 
lockers. Vandaaruit wordt er een verbinding gemaakt met het monumentale 18e-eeuwse 
trappenhuis. Invaliden kunnen de nieuwe lift nemen. 	 geeft aan dat er, door een 
tweetal vertrekken achter de plenaire zaal te betrekken en deze te koppelen met de 
tribune, een rondgang wordt gecreëerd bij de Plenaire Zaal. Verschillende groepen kunnen 
elkaar zo passeren (zonder te kruisen) en tevens wordt de bezoekcapaciteit zodoende 
geoptimaliseerd. 

Medewerkers en gasten 
De entree voor de medewerkers en gasten bevindt zich onder de rechter uitbouw aan de 
Binnenhofzijde. Daar treft men de beveiliging en portier met postvakjes aan. De route leidt 
vervolgens langs de gevel aan de Hofvijver. Er wordt een nieuwe trap gemaakt naar het 
souterrain waar 11 nieuwe fractiekamers komen die aan de Hofvijver liggen. Hier wordt ook 
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een personeelsruimte gemaakt zodat het terras aan de Hofvijver voor medewerkers 
beschikbaar blijft. 
De centrale hal op de eerste verdieping is een plek waar iedereen elkaar ontmoet. Er zijn in 
dit gebied allerlei hoogteverschillen — de koffiekamer en Plenaire Zaal liggen namelijk iets 
hoger dan de centrale hal. 
Als men de centrale hal doorgaat, komt men terecht bij drie commissiekamers en twee 
fractiekamers. De commissiekamers aan de Binnenhofzijde zijn prachtig, maar de kamers 
aan de Hofvijverzijde zijn van mindere kwaliteit en in een minder goede staat. Dit geeft de 
mogelijkheid om van een van deze kamers een trappenhuis en lift te maken tbv de Raad van 
State. 

Omloop 
In het ondertekend Voorlopig Ontwerp wordt een nieuwe omloop voorgesteld rond het 
monumentale trappenhuis waardoor de galerijen aan de Binnenhofzijde zonder 
onderbreking doorlopen. Dit houdt een interventie in het monument in en betekent 
concreet dat er één geveltravee van de vleugel van het Oud Stadhouderlijk Kwartier aan de 
Binnenhofzijde wordt geamoveerd. Tegelijkertijd ontstaat wel meer samenhang in maat, 
schaal en gevelbeeld met de bestaande uitbouw (corps-avant) tegenover de Ridder Zaal 
waarin het Marie Stuart Kabinet gelegen is. Er is veel discussie over deze ingreep met de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente. Doornenbal vertelt dat hij een 
alternatief voorstel heeft waardoor de omloop niet nodig is. Zijn idee is om een lift te 
maken voor max.25 personen (dat zou naar verwachting in maat nèt kunnen), zodat 
groepen van Prodemos in twee of drie liftbewegingen gebruik kunnen maken van deze lift 
van kelder naar de tweede verdieping en er eveneens minder vermenging komt tussen 
verschillende verkeersstromen. Zowel de gebruikers als het Rijksvastgoedbedrijf zijn echter 
(nog) niet overtuigd van de kwaliteit en toekomstwaarde van dit alternatief, omdat het 
meerdere nadelen kent. 

Tweede verdieping 
Voorstel is om de huidige centrale lift te laten aansluiten op de wandelgang op de tweede 
verdieping. De lift wordt bovendien aangesloten op het niveau van de omloop. 
Op de tweede verdieping komt een commissiekamer, een vergaderkamer en kantoren. 
Omdat de huidige gang rond het dak van de centrale hal relatief smal is, wordt er 
voorgesteld om de gang open te maken, zodat men vanuit de gang zicht heeft op de glazen 
kap. 

lnstallatietechniek 
Het is een puzzel om alle werkplekken in het gebouw gepast te krijgen. Installaties komen 
deels boven de plenaire zaal door middel van een hangconstructie. Installatietechniek 
wordt daarnaast in de kelder en in de kap geplaatst. In de kap komt bovendien een archief, 
vergaderruimte en kantoorruimte. 

Reacties Kwaliteitsteam: 
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Advies 31 aan Rappange: geef aan wat de argumenten zijn voor het wel of niet 
creëren van de omloop. Het kan technisch haalbaar zijn om de omloop niet te  
maken, maar in hoeverre is het plan dan nog flexibel als men naar de logistiek  
kijkt? Daaraan gekoppeld de vraag: wat betekenen beide opties voor de mogelijke 
bezoekcapaciteit?  

2. 	Algemene Zaken 

Kelder — installatietechniek en logistiek 

Ophoging en gevels 

Reacties Kwaliteitsteam  
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3. 	Duurzaamheidsvisie Binnenhof 

geeft een toelichting op de rapportage over de mogelijkheden om 
de renovatie van het Binnenhof duurzamer uit te voeren. De conclusies van het onderzoek 
zijn samengevat in 11 aanbevelingen die zich richten op het Tweede Kamer complex, maar 
ook door te vertalen zijn naar het noordelijk complexdeel van het Binnenhof. De 11 
aanbevelingen zijn als volgt, 

• Duurzame warmtebronnen in het gemeentelijk warmtenet 
• Lokale warmte- en koude bronnen (bijvoorbeeld Hofvijver) 
• Na-isolatie, ramen vervangen en kierdichting op meer plekken 
• Alternatieve ventilatiesystemen (hybride systemen, decentrale ventilatiesystemen) 
• PV-systemen en zonnecollectoren op daken (proefvak nieuwe dakpansystemen) 
• Kort-cyclisch warmte- en koudeopslag 
• Opslag van eigen elektriciteit 
• Circulaire materialen en producten 
• Gebruik van hemelwater en gezuiverd grijswater 
• Duurzame groenvoorzieningen 
• CO2 accountancy en -verantwoording (materialenpaspoort) 

Reacties Kwaliteitsteam  
Interessante aanbevelingen die goed aansluiten bij het duurzaamheidsonderzoek dat DGMR 
gepresenteerd heeft voor het Tweede Kamerdeel. 
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• Het Kwaliteitsteam vraagt zich af in hoeverre het Binnenhof de geschikte plek is om 
met nieuwe dakpansystemen als PV-systeem te experimenteren. Dit soort 
systemen zijn brandgevoelig. Het is de vraag of zo'n belangrijk monument als het 
Binnenhof dan de juiste plek is om te testen. 

4. 	Mededelingen en afsluiting 
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam vindt plaats om woensdag 18 september 
van 9:00 uur tot 12:00 uur. De verschillende voorgestelde ingrepen in de gevels en het 
daklandschap van het noordelijke complexdeel van het Binnenhof zullen dan in samenhang 
bekeken worden naar aanleiding van advies 8 van het Kwaliteitsteam dat gegeven werd op 
22 mei 2019, 

Advies 8 aan ontwerpers: Het Kwaliteitsteam raadt aan om een gevelaanzicht (inclusief 
daklandschap) van het gehele Binnenhof terug laten komen in een volgende bijeenkomst 
van het Kwaliteitsteam, zodat de samenhang tussen verschillende voorgestelde interventies 
gezien kan worden. Hoe dragen de bewerkingen bij aan de ensemble waarde van het 
Binnenhof? 
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