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1. Welkom en opening 

De verschillende adviezen die het Kwaliteitsteam in de afgelopen maanden heeft gegeven 
met betrekking tot de renovatie van het Binnenhof zijn verzameld in een overzicht. Er wordt 
bijgehouden hoe met de adviezen wordt omgegaan. In de volgende bijeenkomst van het 
Kwaliteitsteam op 10 april zal worden ingegaan op dit overzicht met adviezen en wordt de 
systematiek verder toegelicht. 

2. Ontwikkelingen Tweede Kamer 

INEMEgaat in op twee recente ontwikkelingen in de Tweede Kamer die van 
invloed zijn op het ontwerp en proces van de renovatie van het Binnenhof. De eerste 
ontwikkeling heeft betrekking op het Functioneel Programma van Eisen (FPvE) voor het 
Tweede Kamercomplex. Omdat in het oorspronkelijke FPvE van de Tweede Kamer nog een 
aantal dingen onduidelijk waren, heeft de Kamer het FPvE aangepast. Tegelijkertijd bood dit 
de mogelijkheid om een aantal keuzes en beslissingen die zijn gemaakt in het eerste PvE te 
heroverwegen. Dit heeft geleid tot een herzien FPvE. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft 
vervolgens gekeken in hoeverre dit aangepaste FPvE uitvoerbaar is. In het herziene FPvE 
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zitten een aantal wensen die verder gaan dan de oorspronkelijke reikwijdte van de 
renovatieopgave. Dit betekent dat er voor bepaalde ingrepen een extra budget beschikbaar 
gemaakt moet worden. Een voorbeeld hiervan zijn ingrepen die op het gebied van 
duurzaamheid worden gevraagd. Het zal van debatten in de Tweede Kamer afhangen in 
hoeverre de duurzaamheidsambitie van de renovatie van het Binnenhof verhoogd zal 
worden. 

De tweede ontwikkeling heeft betrekking tot gebouwdeel N, het deel dat in de jaren '90 is 
ontworpen door architect. De gebruiker heeft aangegeven dat zij twijfels heeft 
over het structuurplan dat door OMA en de adviseurs is gemaakt. In dit structuurplan 
worden een aantal structurele verbeteringen voorgesteld waardoor het complexdeel 
efficiënter georganiseerd kan worden. De Tweede Kamer heeft duidelijk gemaakt dat zij 
tevreden is met het huidige gebouw en zich afvraagt waarom er veel grote ruimtelijke 
ingrepen worden voorgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksbouwmeester hebben 
regelmatig gesproken met de Tweede Kamer en hebben benadrukt dat het voorstel van 
OMA en de andere adviseurs een goed plan is dat het gebouw op een aantal punten 
aanzienlijk verbeterd voor de lange termijn. De ingrepen die worden voorgesteld leiden tot 
lagere kosten in het beheer. De Tweede Kamer heeft echter in het presidium een ander 
besluit genomen en wil gebouwdeel N zoveel mogelijk behouden zoals het nu is. Met het 
herziene FPvE en dit laatste besluit zijn er een aantal zaken die aangepast moeten worden 
in het Voorlopig Ontwerp 100%. OMA en de adviseurs gaan hier de komende maanden aan 
werken. De Tweede Kamer wil daarnaast dat er een rol voor architecteinn is bij de 
renovatie, maar daar is voorlopig nog geen overeenstemming over. 

3. 	Presentatie 100% Voorlopig Ontwerp Tweede Kamer 

Ivan OMA presenteert het Voorlopig Ontwerp 100 % en vermeldt dat er 
ondertussen wordt gewerkt aan het herzien Voorlopig Ontwerp. Een aantal voostellen die 
vandaag gepresenteerd worden, zullen dus nog veranderen op basis van het nieuwe FPvE. 

Een belangrijk uitgangspunt in het VO 100% is om veel energievoorzieningen en installaties  
die momenteel in de verschillende gebouwdelen zitten uit de monumenten te halen en in 
de parkeergarage onder het Plein onder te brengen in een centrale energievoorziening. Een 
ringleiding verbindt de verschillende complexdelen van het Binnenhof met de centrale 
energievoorziening. De ringleiding is zo gesitueerd dat deze zoveel mogelijk buiten de 
kelders van de verschillende gebouwdelen loopt. Ten opzichte van het 50% VO is de positie 
van de centrale energievoorziening verschoven naar de noordwestzijde van de 
parkeergarage. Daarnaast wordt de voorziening opgetild in verband met eventuele 
calamiteiten zoals overstromingen. In de parkeergarage wordt er verder gewerkt aan zo min 
mogelijk kruisingen tussen de logistieke- en installatietechnische routes. 
OMA benadrukt dat het van belang is dat de logistiek van het Binnenhof wordt verbeterd. 
Er bevindt zich nu een expeditiehof tussen het voormalig Ministerie van Koloniën en 
gebouw C. Het laden en lossen van een aantal zaken vindt momenteel plaats in de publieke 
ruimte van het Binnenhof. Bij het werken aan het structuurplan is bij OMA het idee 
ontstaan om de logistiek van het Binnenhof naar de parkeergarage te verplaatsen. 

Grote goederen kunnen op 
het Plein via een hefplateau worden gelost. Doordat het expeditiehof komt te vervallen, 
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ontstaat een mogelijkheid om de oude grachtenstructuur van het Binnenhof weer leesbaar 
te maken. De vrijgemaakte ruimte op het Binnenhof wordt teruggeven aan gebruikers en 
aan de stad. 
OMA stelt voor om een aangepaste verbinding te maken tussen de kelder van gebouwdeel  
N en de parkeergarage, waardoor de logistieke stromen uit het zicht georganiseerd kunnen 
worden. Via de kelder kunnen verschillende bouwdelen individueel bediend worden. Naar 
aanleiding van het herziene VO, wordt er nog onderzocht of er een mogelijkheid is om 
gebouwdelen B, C en (in de toekomst) de Grafelijke Zalen te verbinden met de logistieke 
hoofdstructuur op kelderniveau. 
Er wordt ook een nieuwe fietsenkelder voorgesteld in de parkeergarage. De capaciteit van 
het aantal fietsenplekken in de kelder zou kunnen groeien. Ook de medewerkers van 
Algemene Zaken, de Raad van State en de Eerste Kamer zouden gebruik kunnen maken van 
deze fietsenkelder. Eventueel zou er ook een publieke fietsenstallingsruimte in de 
parkeergarage gerealiseerd kunnen worden zodat de rommelige fietsenplekken op het Plein 
weggehaald kunnen worden. Publiek parkeren zal volledig komen te vervallen ten behoeve 
van de centrale energievoorziening en de expeditie. Een publieke fietsenstalling is alleen 
mogelijk als de Tweede Kamer genoegen neemt met minder parkeerplaatsen. 
In gebouw N introduceert OMA een nieuw entreegebied. Dit is van belang omdat in de 
toekomst meer mensen het Tweede Kamercomplex zullen bezoeken, er wordt verwacht dat 
het bezoekersaantal zal groeien van 300.000 naar 500.000 bezoekers per jaar. Het idee is 
om de entrees in het hart van de Statenpassage te leggen en de scanstraten ernaast te 
situeren als 'bypass'. Zo kan er een nieuwe ontvangsthal gemaakt worden met een 
informatiebalie. Bezoekers komen eerst in deze ontvangsthal terecht, kunnen vervolgens 
gescand worden en daarna doorlopen in de Statenpassage. Medewerkers en bezoekers 
kunnen aan dezelfde zijde het gebouw verlaten als waar zij binnenkwamen. Als men in de 
huidige situatie bij de Hofplaats naar binnengaat, moet men het gebouw aan de Pleinzijde 
verlaten. 
Op de hoek bij de Perstoren wordt een expositiegalerij en een ruimte voor Prodemos 
voorgesteld. De Tweede Kamer wordt door deze ingreep zichtbaar vanaf de publieke ruimte 
— voorbijgangers kunnen een glimp opvangen van wat er zich in het gebouw afspeelt. 
De functie van de Statenpassage als publieke straat wordt in het voorstel van OMA versterkt 
door een aantal levendige functies aan deze ruimte te plaatsen. Momenteel zijn de kleinere 
commissiezalen gesitueerd op de begane grond en li en de drie grote commissiezalen op 
de tweede verdieping. 

Daarnaast zorgt 
de huidige configuratie van de commissiezalen ervoor dat de plint van het Hotel en het 
voormalige Ministerie van Justitie aan de Statenpassage relatief gesloten is, terwijl dit juist 
het publiektoegankelijke deel is. In het voorstel worden de grote commissiezalen verplaatst 
naar ruimtes op de begane grond in gebouwdeel H, waar ooit het restaurant en de balzalen 
zaten. Een andere belangrijke ruimte die in het ontwerp van OMA wordt verplaatst is het 
Statenlokaal, de semipublieke koffiecorner van de Tweede Kamer. Het Statenlokaal krijgt 
een plek in de vleugel van het voormalige Ministerie van Justitie waardoor er een 
verbinding kan worden gemaakt met de aanliggende buitenruimte. De historische 
openingen in de gevels worden hersteld. Door middel van plateaus worden de 
hoogteverschillen tussen verschillende gebouwdelen opgelost en worden meerdere 
verblijfsgebieden gerealiseerd in de Statenpassage. 
Een ander belangrijk uitgangspunt van het ontwerp van OMA is het herstellen van de 
structuur van de verschillende gebouwdelen. Elk gebouw krijgt op de begane grond een 
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eigen entreeruimte aan de Statenpassage. De eerste verdieping van het Tweede Kamer 
complex dient als beletage, dit is de meer representatieve verdieping die de verschillende 
gebouwen met elkaar verbindt. In het hart van deze verdieping bevindt zich de Plenaire 
Zaal. Vanaf de tweede verdieping en hoger krijgen alle gebouwen een individuele verticale 
ontsluiting, zodat er voorkomen wordt dat er overal kleine verbindingen tussen de 
verschillende gebouwdelen ontstaan. Met deze ingrepen wordt het in de toekomst voor de 
gebruiker makkelijker om door een gebouw te navigeren. 
Er bevinden zich twee organisaties binnen de Tweede Kamer; het ambtelijke deel en de 
Kamerleden. Momenteel liggen de werkruimtes van deze twee organisaties versnipperd 
over het complexdeel. OMA stelt voor om niet meer na elke verkiezing een nieuwe indeling 
te maken, maar om de ambtelijke organisatie in twee bouwdelen te plaatsen. Het Paleis,  
het Hotel en het voormalig Ministerie van Justitie kunnen dan toebedeeld worden aan  
Kamerleden. Zo ontstaat er een logische en efficiënte indeling. OMA maakt daarnaast 
nieuwe fractiekamers en onderzoekt nieuwe werkplektypologieën voor de ambtelijke 
ondersteuning. 

4. 	Het Schepelhuis, de Landsdrukkerij en gebouwdeel A, C, H en J 

NIMvan architectenbureau Fritz gaat dieper in op de ingrepen die worden 
voorgesteld in het Schepelhuis, de Landsdrukkerij en de gebouwdelen A, C, H en J. Een 
belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp voor het Tweede Kamercomplex is dat de 
kenmerken van individuele gebouwdelen worden geaccentueerd. De kleurtoepassingen in 
de verschillende gebouwen worden bijvoorbeeld gerelateerd aan een basiskleur die 
dominant is voor de periode waarin het gebouw is gemaakt en welke toekomstige functie 
het gebouwdeel zal krijgen. 

Gebouwdeel A (deel van het Paleis) 
In de loop der eeuwen is gebouwdeel A continu verbouwd, uitgebreid en gesloopt. Het is 
hierdoor moeilijk om de bouwhistorische kwaliteit van het gebouw waar te nemen. De 
voormalige Balzaal, de omliggende ruimte en het trappenhuis bevinden zich als enige 
onderdelen nog in de oors ronkelijke positie — de rest van het gebouw is continu in 
beweging geweest. 	 stelt voor om een nieuwe stijlkamer te maken die als een 
intermediair fungeert tussen twee verschillende systemen van plattegronden. Deze 
stijlkamer ligt aan twee binnenhoven. Daarnaast wordt een zogenoemde 'Salon Verticale'  
voorgesteld op de plek van de trap van Lodewijk Napoleon. Deze bestaat uit één grote 
verticale lift in de vorm van een salon. Door deze ingreep krijgt de hoofdtrap weer zijn 
oorspronkelijke betekenis terug en wordt er structuur teruggebracht in het gebouw. 
Omdat het ingewikkeld is om één helder installatieconcept te ontwikkelen voor gebouw dat 
uit zo veel verschillende delen bestaat, hebben de ontwerpers en adviseurs bedacht om alle 
gangen te benutten voor installaties. In het Paleisdeel zelf blijven de installaties op de 
plekken waar deze zich nu ook bevinden. 

Landsdrukkerij 
In dit historische kantoorgebouw worden een aantal structurele ingrepen geïntroduceerd 
waardoor het gebouw geordend wordt in drie zones. Dit is het enige gebouw in het Tweede 
Kamercomplex waar een overkapping van een binnenplaats wordt voorgesteld. Op deze 
plek wordt alle ontsluiting georganiseerd. 
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Schepelhuis 
Omdat het Schepelhuis geen monument is, kunnen hier een aantal grote ingrepen worden  
gedaan ten aanzien van logistiek en techniek zodat de monumenten van het Tweede  
Kamercomplex zo veel mogelijk kunnen worden ontzien. Het Schepelhuis is gesitueerd 
tussen het Comptoir Generaal en het Goudsmids Keurhuis. Het idee is om het Schepelhuis 
als het ware uit te hollen zodat er installaties, trappen en een lift gemaakt kunnen worden. 
Het Schepelhuis zal functioneren als aanknopingspunt om van gebouwdeel N naar B en C te 
gaan en kan de verschillende hoogteverschillen tussen de bouwdelen opvangen. 

Gebouwdeel C (Uitbreiding van Koloniën) 
Gebouwdeel C had oorspronkelijk een aantal hoge tekenzalen. In de loopt van de 'aren zin 
er in deze zalen kleinere kamers en kantoorruimtes gemaakt. Het voorstel van 
is om deze ruimtes weer open te breken en om hier een aantal nieuwe werkplektypologieën 
te creëren die beter aansluiten bij het 'nieuwe werken'. 

Gebouw J (Voormalig Ministerie van Justitie) 
Het Statenlokaal wordt in het VO 100% verplaatst naar gebouwdeel J en krijgt een toegang 
aan de Statenpassage en aan het tweede binnenhof van Justitie. Door de architectuur van 
C.H Peters (1847-1932) als uitgangspunt te nemen, wordt op de plek van het Statenlokaal 
een nieuwe ingreep in de gevel gemaakt. 
De reeds bestaande schoorstenen in het Voormalig Ministerie van Justitie worden gebruikt 
voor installatietechniek.  Leidingen lopen door de verticale schachten  om lucht in te blazen 
en af te zuigen. Als er op bepaalde plekken een schacht ontbreekt, wordt er een nieuwe 
schoorsteen gemaakt. De zolderverdieping van gebouw J wordt vrijgespeeld, zodat een deel 
van de installaties hier geplaatst kan worden. In de grote, hoge ruimte op de 
zolderverdieping blijft de kap volledig in het zicht. De vloeren van de zolderverdieping 
worden verhoogd, zodat hier een aantal leidingen in opgenomen kunnen worden die van de 
installaties naar de schachten lopen. 

Gebouwdeel H (het Hotel) 
Op de begane grond in het voormalige Hotel wordt het centraal service plein, de bibliotheek 
van de Tweede Kamer, gehuisvest. Dit is een levendige functie die aan de publieke ruimte 
komt te liggen. In het kader van duurzaamheid wordt isolatie aan de buitenzijde van de 
gevel aangebracht. Daarnaast wordt er een belangrijke ingreep gedaan aan de zijde van de 
Statenpassage, waarbij voorgesteld wordt om reliëf terug te brengen in de gevel, zodat er 
schaduwwerking ontstaat. Dit zou eventueel ook gedaan kunnen worden door middel van 
akoestische maatregelen. 

5. 	Gebouwdeel K (Voormalig Ministerie van Koloniën) 

Architect 	van Wessel de Jonge Architecten geeft een presentatie over het 
ontwerp voor het voormalige Ministerie van Koloniën. Dit gebouw werd in 1859 ontworpen 
door architect Willem Rose. 	constateert dat de ontsluitingsstructuur van het  
gebouw met name gericht is op het Plein. Hierdoor ligt het gebouw enigszins geïsoleerd ten 
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opzichte van het Binnenhof. Uitgangspunt is om de structuur van het gebouw te verbeteren 
door een nieuwe verbinding te maken die de symmetrie van het gebouw hersteld, de 
verbinding met het Binnenhof verbeterd, interne looproutes aanzienlijk verkort en de 
representativiteit terugbrengt. 
Naast het voorstel voor een verbeterde routing, worden daarnaast extra vierkante meters 
gemaakt voor kantoorruimte en installaties. Het idee is om een nieuw opgehoogd dak te 
maken zodat er ruimte ontstaat om installaties te verdelen over het hele gebouw. Met deze 
ingreep worden de twee atria in het gebouw ook verhoogd. Daarnaast wordt er een nieuwe 
trap voorgesteld in het hart van het gebouw. Op de verdiepingen en op de nieuwe 
zolderruimte worden werkplekken gerealiseerd. De begane grond wordt verbeterd door de 
vloeren van de atria op de juiste hoogte te brengen. 
De formele entree van gebouwdeel K blijft op de huidige plek. De dubbelhoge ruimte die 
ooit aan het Plein gesitueerd was, wordt weer zichtbaar gemaakt en vanuit deze ruimte 
ontstaat er een direct zicht op de centrale trap. 
Bestaande schouwen worden ingezet voor installatietechniek. De verhoogde vloeren op de 
bovenste verdiepingen worden gebruikt voor horizontale verdeling van installaties. 
Een aantal delen van de constructie van het dak stammen no: uit 1859, maar er zijn ook 
veel delen aangepast en veranderd in de loop van de tijd. 	 geeft aan dat de 
bruikbaarheid van het dak in verband met de hoogte op de zolderverdieping beperkt is. Dit 
komt deels ook door het constructiesysteem van trekstangen. Er wordt een nieuw 
eenduidig dak voorgesteld dat zoveel mogelijk geleed is en op een hoger niveau wordt 
teruggebracht. 

6. 	Installatietechniek Voorlopig Ontwerp 100% 

van Arcadis geeft een presentatie over het Voorlopig Ontwerp 100% voor 
de installaties en techniek. De uitdaging voor de renovatie van het Binnenhof zit niet in de 
installatietechniek zelf, maar in hoe je de installaties in de gebouwen van het Binnenhof 
ingepast krijgt. 

De voorgestelde centralisatie heeft een aantal voordelen. Het heeft een 
minder grote impact op de historische gebouwen, zorgt voor minder kruisingen met de 
logistieke routes in de kelders, leidt tot een efficiëntere oplossing voor de gewenste 
rèdundantie en resulteert in meer flexibiliteit en een overzichtelijk beheer. 

Het basisconcept van Arcadis gaat uit van mechanische ventilatie met lokale koeling en 
verwarming. Dit kan echter niet bij alle gebouwen doorgevoerd worden. Indien lokale 
systemen niet inpasbaar zijn, wordt verdringingsventilatie toegepast. Dit betekent dat de 
ventilatie op een laag niveau wordt ingebracht in de ruimte. Sommige ruimtes zoals de 
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zolders van gebouw A en Justitie hebben naast verdringingsventilatie ook een koelplafond 
nodig. 
Arcadis heeft twee hoofdprincipes voor de (lucht)infrastructuur die voortkomen uit een 
analyse per gebouw. Bij een monumentaal gebouw wordt er uitgegaan van een verticale 
verdeling, waardoor de impact op de verdiepingen klein wordt gehouden. Dit principe geldt 
voor de gebouwen Justitie, Koloniën en Gebouw A. Voor de nieuwere gebouwen zoals 
gebouw N en Hotel wordt uitgegaan van een horizontale verdeling waarbij er gebruik wordt 
gemaakt van een hoofdschacht en er vervolgens op de verdieping wordt verspreid. De twee 
infrastructuurprincipes voor lucht gelden op hoofdlijnen ook voor elektra en ICT. 

7. Mogelijke oplossingen voor duurzaamheid 

mum van DGMR geeft een presentatie over mogelijke toepassingen en ingrepen 
die de duurzaamheid van het Binnenhof complex zouden kunnen verbeteren. Er is gekeken 
naar vier verschillende thema's; energie/CO2 reductie, circulariteit, mobiliteit en 
klimaatadaptatie. De vraag is nu aan de Tweede Kamer en aan het Rijksvastgoedbedrijf om 
te bepalen in hoeverre een aantal voorstellen met betrekking tot duurzaamheid toegepast 
zouden kunnen worden. 

Voorbeeld berekening 
Om duidelijk te maken hoe DGMR te werk is gegaan geeft ~l het voorbeeld 
van de mogelijkheden ten aanzien van energiereductie. De verschillende gebouwen op het 
Binnenhof zijn geanalyseerd door te onderzoeken wat het huidige energieverbruik is. 
Vervolgens is er gekeken welke stappen ondernomen kunnen worden om de hoeveelheid 
energie te reduceren. De conclusie is dat door alle technische ingrepen die worden 
voorgesteld op basis van het PvE, de verbeterde energie-efficiëntie van het hele Tweede 
Kamer Complex ongeveer 30% is. Vervolgen heeft DGMR onderzocht welke mogelijkheden 
er zijn om nog meer te doen aan de energiereductie van het complex. Als de gebouwen 
thermisch opgewaardeerd zouden worden, zou er nog eens 20 tot 25% energiereductie 
mogelijk zijn. Er kan in totaal dus ongeveer 55% van de huidige CO2 footprint afgehaald 
worden. Als deze 55% reductie toegepast zou worden, moet een deel van de installaties in 
het complex weggehaald worden. In het huidige gebouw zitten bijvoorbeeld radiatoren die 
in het VO 100% op hun plaats blijven. Als er een stap wordt gemaakt met de isolatie van de 
schil van de gebouwdelen, kan de temperatuur van de kachels omlaag, en zal een groot deel 
van de radiatoren weggehaald kunnen worden. 
Kortom, met de maatregelen binnen het Voorlopig Ontwerp wordt het energieverbruik met 
ongeveer 30% teruggebracht ten opzichte van de huidige situatie. Er kan verder worden 
gegaan tot 55%, maar dan gaat het om investeringen die zich pas binnen 50 jaar 
terugverdienen en bouwtechnische ingrepen die groter van aard zijn. 

DGMR heeft zelfde soort berekeningen gemaakt voor de thema's circulariteit, mobiliteit en 
klimaatadaptatie. 

8. Reacties Kwaliteitsteam 
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• 

Advies aan OMA/ Karres en Brands: Onderzoek en maak inzichtelijk wat de 
ruimtelijke implicaties voor de publieke ruimte zijn van het voorstel om de 
expeditie, de centrale energievoorziening en het fietsparkeren onder het Plein te 
organiseren. 

Advies aan OMA/ Karres en Brands: Onderzoek hoe de oorspronkelijke 
grachtstructuur op het Binnenhof kan worden vormgegeven. 

• 

• 

Advies 21 aan OMA: laat zien hoe de gevels van de Tweede Kamer worden 
gematerialiseerd en vormgegeven. Het Kwaliteitsteam is met name benieuwd naar 
de uitwerking van de gevels aan de Ho •laats. 

Advies 22 aan 	1 : Onderzoek of de monumentale dakspanten van het 
voormalig ministerie van Koloniën behouden kunnen blijven door ze bijvoorbeeld op 
te tillen. 

• 

Advies 15 aan installatieadviseurs: Onderzoek alternatieve maatregelen om te 
voorkomen dat kunst en de historische interieurs beschadigd kunnen raken door 
sprinklers/watermist bij calamiteiten. 

• 
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• 

9. 	Mededelingen en afsluiting 

vraagt zich af wanneer er naar buiten gebracht mag worden dat zijn 
bureau aan de renovatie van het Binnenhof werkt. Hij krijgt hier veel vragen over van 
verschillende artijen. 	 antwoord dat dit kan, wanneer ook de laatste 
partij 	 ) is gecontracteerd. 

Het volgende Kwaliteitsteam vindt plaats op woensdag 10 april van 10.00 — 13.00 in de 
Roodborstzaal aan het Korte Voorhout 7 in Den Haag. Er zal dan worden ingegaan op het 
ontwerp van de buitenruimte, het historisch onderzoek naar buitenruimten en op de stand 
van zaken van het ontwerp voor de Grafelijke Zalen. 
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