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(namens 	 , RCE), E ji (projectdirc:teur, 
RVB), ~le (OMA), 	 11 (DOK), ~lil (Arup), 

(ARBM), 	 (ARBM, secretaris Kwaliteitsteam) 

1. 	Opening (10:00) 

Na een korte voorstelronde opent 	de bijeenkomst. Hij geeft aan dat het 
Kwaliteitsteam tot nu toe tweemaal bij elkaar is gekomen en een eerste 
toelichting heeft gehad op het structuurplan. 

De notulen van de vorige bijeenkomst worden vastgesteld. De 
aandachtspunten uit deze notulen zijn samengevoegd in een memo die de 
architecten pas de dag ervoor hebben ontvangen. In het vervolg wordt er naar 
gestreefd dit op een eerder tijdstip te sturen, zodat er ruimte is voor 
voorbereiding. 

MI  vat de vragen kort samen in de volgende onderwerpen: 
- Routing in het gebouw 
- Cultuurhistorische en architectonische waarden 
- Stedenbouwkundige inpassing 
- Duurzaamheid en techniek 

2. 	Deel Tweede Kamer (10:10) 

vraagt zich af welk document het kwaliteitsteam tot nu toe gezien heeft? 
Er ligt een lijvig document gemaakt nav het structuurontwerp. 	geeft aan dat 
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gezien de vertrouwelijkheid van het proces en nog ontbrekende screening van de 
leden dit document nog niet met het Kwaliteitsteam is gedeeld. 

~licht eindresultaat van de SO-fase toe. Belangrijkste thema's zijn: 
- Grachtstructuur terugbrengen in vorm van groen  

o Beschutte binnentuin interessant om privacy te bieden aan de 
gebruikers 

- Al het laden/lossen verzamelen in parkeergarage  onder het Plein op -1 
niveau 

o Distributie over de 'ruggengraat' van het Binnenhof 
o Goederenlevering zoveel mogelijk uit het zicht halen 

(ondergronds) 
o. Ivm beperkte hoogte van de parkeergarage is deze niet 

toegankelijk voor vrachtwagen; voor Koloniën met hefplateaus 
laden/lossen buiten openingstijden. Dit moet nog in het VO 
uitgewerkt worden. 

- Stedenbouwkundig: huidige 3 entrees terugbrengen tot 2 (entree aan 
Lange Poten vervalt). De veiligheidskosten worden hierdoor gereduceerd. 
En de `binnenstraat' wint ook aan kracht. De binnenstraat wordt verder 
versterkt en verlevendigd door entrees naar de aanliggende gebouwen en 
het vestigen van alle (semi-)publieke functies (horeca/vergaderen) op de 
begane grond 

0 Niveauverschillen tussen de gebouwen van 50 tot 80cm worden 
opgevangen door plateaus toe te voegen voor deze publieke 
functies en kunnen ook gebruikt worden voor horeca. 

o De aanliggende klassieke gebouwen (justitie, koloniën, hotel) 
hebben oorspronkelijk hun hoofdontsluiting in het midden. Deze 
gebouwen worden aan de binnenstraat gekoppeld. Er wordt een 
structuurstudie gedaan gericht op het verbeteren van de structuur 
met gerichte ingrepen. 

- Hofplaats; huidige aanzicht wordt als gesloten ervaren door het donkere 
glas en het dichte volume onder de plenaire zaal (bibliotheek). 
Transparantie naar straat is minimaal. Momenteel worden er door OMA 
studies gedaan naar de kopgevel. 

o Levendigheid terugbrengen aan het Hofplaats; door functies op 
begane grond (waaronder ProDemos) te plaatsen die toegankelijk 
voor bezoeker zijn zonder gescand te worden. 

- Binnenhoven van de klassieke gebouwen bruikbaar maken (justitie, 
koloniën, hotel, stadhouderlijk kwartier), onder andere door 
overkappingen toe te voegen. 

[0] vult nog aan dat de versimpeling van de structuur door de commissiezalen 
naar de begane grond te brengen leidt tot een keten aan mogelijkheden. Met 
name voor de restaurantfuncties helpt dit enorm om deze samen te brengen. 

Vragen van de leden 
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ill~a agendeert vragen op het gebied cultuurhistorische 
waardebepaling op ensembleniveau, laden/lossen in relatie tot 
parkeergarage, bomen op het Plein en gevolgen voor het dichtzetten van 
de Hofpoort. 

mommer- 
11111111~~daik,' 

l'7P7 1~1111~. 
ler 1111•1 

heeft vragen bij het dichtzetten van de Hofpoort en 
verplaatsen van de kopgevel aan Hofplaats. 

gaat in op de meegegeven kaders vanuit de 
monumentale waarden. Tevens gaat ze verder in op de overkappingen 
van de hoven en de verbondenheid tussen de verschillende bouwdelen. 

M: OMA heeft een analyse gemaakt voor Koloniën, Justitie, Hotel Centraal en 
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Stadshoudelijkkwartier. In algemeen voor de gebouwen Koloniën, Justitie en Hotel 
zoveel mogelijk teruggaan naar een schone plattegrond waarin de klassieke 
opbouw (symmetrie/hoofdentree) herkenbaar zijn. Tegelijkertijd moeten de 
gebouwen wel toegankelijk gemaakt worden voor mindervaliden en voor de 
catering, waarvoor per gebouw 2 liften nodig zijn. Daarnaast wil OMA een deel 
van de hoven overkappen en binnentuinen aanleggen zodat de hoven gebruikt 
zullen worden. 

MI  voegt toe dat zowel OMA als DOK een rol hebben als coordinerend 
architect en vanuit deze positie een structuurstudie hebben gemaakt. De 
verschillende bouwdelen worden nog verder uitgewerkt door andere 
architecten o.l.v. DOK en OMA. 

Mal 

Er zal worden gekeken hoe de individuele gebouwen oorspronkelijk gebouwd zijn 
en deze zal waar mogelijk hersteld worden. 1. geeft aan dat het Hotel zodanig 
is aangetast dat hier geen historische waarde meer heeft. Tegelijkertijd is de 
structuur van het gebouw voor kantoorfunctie goed om te behouden en voegt 
volledig afbreken van het Hotel niet genoeg waarde toe om alle andere 
problematiek op te lossen. In plaats van slopen kan dit geld dan beter in andere 
plekken gestoken worden. 
Vermoeden is wel dat er nog achter gipsplaten iets van kwaliteit zit. Dit is pas 
zichtbaar na DO-fase, gezien we dan pas kunnen gaan kijken wat er zit. Wanneer 
hier nog iets van kwaliteit is, in wat voor staat dan ook, is er de interesse deze 
zichtbaar te maken. 

=n  geeft aan in een volgende fase inzicht te willen 
krijgen over de aansluiting van de nieuwe gevel aan de Hofplaats op de 
historische gebouwen. 

3. 	Deel Eerste Kamer en Raad van State 

EMA  laat een verkorte versie van het SO zien en gaat dieper in op de 
vragen vanuit het Kwaliteitsteam. 
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kr,  ZEIMEMIE~EMMIWEI 
1.5 

Vanuit de Rijksbouwmeester is gevraagd een keer opnieuw te kijken naar de 
verschillende gebouwdelen. De gebruikers zitten nu verdeeld over verschillende 
gebouwdelen, waarbij deze verdeling door elkaar heen loopt. Het doel van DOK is 
om deze verdeling te verduidelijken. Hierbij is gekeken naar het ontstaan van de 
verschillende gebouwdelen en de meegegeven historische waardebepaling (de 
Fabryck) en al bekende onderzoeken. De essentie is om de gebouwdelen en de  
gebruikers zo duidelijk mogelijk van elkaar te scheiden, met als gevolg de Raad 
van State onder te brengen in de Hofkapel. Algemene Zaken is vervolgens 
ondergebracht aan de noord-oostelijke kant van de Hofkapel en de Eerste Kamer 
aan de andere zijde. 

Tegelijkertijd heeft DOK onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de 
gebouwen, met name voor mindervaliden. Hierin wordt duidelijk zichtbaar dat een 
groot deel momenteel niet toegankelijk is voor mindervaliden (AZ mag niet 
getoond worden, maar is wel onderzocht). De Mauritstoren wordt helemaal zeer 
beperkt gebruikt, net als enkele zalen in de Grafelijke Zalen (GZ), omdat zij 
ontoegankelijk zijn. 
Het voorstel van DOK is om met behulp van 3 nieuwe kernen (1 is komen te 
vervallen omdat deze niet goedgekeurd is) alle lagen toegankelijk te maken en 
weer optimaal te gebruiken. 
Een van deze kernen is naast de Mauritstoren. Momenteel kan zowel een vleugel 
van EK als van RvS niet optimaal gebruikt worden. Door een lift en omloop toe te 
voegen, is DOK in staat om deze ruimtes volwaardig toe te voegen aan de 
gebruikszone van de EK. 
Eenzelfde ingreep wordt gedaan in de Hofkapel waardoor de RvS een nieuwe 
voordeur krijgt en de Hofkapel weer opnieuw zichtbaar gemaakt wordt. 
Daarnaast heeft DOK een trappenhuis voorgesteld aan de buitenkant van de GZ 
om alle zalen binnen dit complex toegankelijk te maken voor mindervaliden. En 
als laatste om in de GZ een liftkern toe te voegen om daarmee de Ridderzaal en 
Rolzaal te ontsluiten. De kern aan de buitenzijde van de GZ zit niet in de scope en 
is niet goedgekeurd in de SO-fase. In de VO-fase zal dus uitsluitend gekeken 
worden naar de liftkern in de GZ om hiermee enkele zalen te ontsluiten. ia geeft aan dat dit nog een punt van discussie moet zijn op het niveau van het 
gehele complex omdat dit ook aan de TK-zijde opgevangen kan worden door een 
bovengrondse verbinding te maken op de verdieping. Mi geeft aan dat hierbij 
een aantal moeilijkheden spelen waaronder de beeldvorming. Ingrepen die 
visueel heel aanwezig zijn, zijn heel lastig, omdat de renovatie sober en doelmatig 
moet zijn. 

geeft aan dat we ons ook moeten realiseren dat de kern buiten de GZ 
altijd nog kan wanneer de tijd er wel naar is. De Kelderzaal en de Rolzaal zou je 
wel echt moeten ontsluiten in deze transitie omdat de Ridderzaal anders ook niet 
goed in zijn behoefte kan worden voorzien. Dit is al mogelijk met beperkte 
ingrepen, op slechts twee verdiepingen. Als we het bouwbudget van de GZ 
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Verder heeft DOK ook de entrees bekeken. Voor de EK worden 
hoogwaardigheidsbekleders opgevangen bij de deur, bezoekers die gescreend 
moeten worden gaan naar beneden waar ruimte is voor een scanstraat, en de 
leden prettig opvangen bij de postkamer waar oorspronkelijk ook een entree en 
hal is geweest. 

Voor de Raad van State wordt een nieuwe entree gerealiseerd, welke nog moet 
onderzocht worden. 

De kelder van de Ridderzaal zal gebruikt worden voor de entree (zowel voor 
hoogwaardigheidsbekleders als bezoekers, incl. scanstraat, toiletten en 
garderobe) van de Grafelijke Zalen. Het gebruik van de zalen zal toenemen 
wanneer de entree goed toegankelijk is. Dit wordt nu verder onderzocht. 

Verder zijn er voorstellen gedaan voor de (groene) gracht aan de Hofweg om 
laden/lossen op te vangen onder maaiveld. Deze valt buiten de scope. Verder 
onderzoek maakt duidelijk dat laden/lossen ook op maaiveld niveau mogelijk is. 

Specifieke vragen 

Onder de kappen is meer ruimte nodig om hier kantoren te realiseren en ruimte 
vrij te maken voor de installaties. Om deze ruimte te maken moeten de kappen 
opgehoogd worden. 
Gezien de afmetingen van de installaties wordt momenteel onderzocht of deze 
ook in de kelder onder gebracht kunnen worden. 
Er is onderzocht wat het in aanzicht betekent wanneer de kappen opgehoogd 
zullen worden. De gevel wordt dan verhoogd met 75 cm metselwerk. 
Momenteel wordt er ook onderzocht of het mogelijk is de lengte van de spantbeen 
te verlengen, waardoor de kap verhoogd wordt maar het gevelaanzicht niet 
aangepast wordt. Het is nog niet duidelijk of dit mogelijk is. 

In de VO-fase wil DOK alternatieven onderzoeken met betrekking tot het ophogen 
van de kappen en de tevens argumenten scherp krijgen om een keuze te  
onderbouwen. De kap wordt monumentaal hoog geacht door Fabryck. 

Floris vat samen dat ook hier de structuurstudie de bestaande gebouwdelen 
probeert te veranderen door het terugbrengen van de Hofkapel. Hier zijn wel een 
aantal ingrepen die in de historie ingrepen wat leidt tot gevoelige punten die nog 
verder onderzocht moeten worden. 

[~1 gaat graag nader in gesprek om de waarde te bepalen. 
De waardestelling moet nog scherper om vast te stellen waar de waarde zit; het 
aanzicht, de kappen etc. 

M1 geeft aan dat 70 tot 80% van het budget naar de installaties gaat. 
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4. 	Duurzaamheid en Techniek 

Mi licht de presentatie toe die hij tijdens de projectstart van de VO-fase 
aan het ontwerpteam heeft gegeven. Hoofdzaak van het 
structuurontwerp: het vastleggen van hoofdzaken die een grote invloed 
hebben op ontwerpkosten en proces. Deze zaken zijn in het SO vast gelegd 
om course te bepalen voor het verdere ontwerp. 

Uit het SO zijn een zestal oplossingen naar voren gekomen:  
1. Energievoorziening op een centrale plek 
2. Distributie ring (2 ringen) 
3. Bedrijfszekereheid (24/7/365) 
4. Comfort 
5. Brandveiligheid 
6. Duurzaamheid: geen uitgangspunt maar wel meegenomen door Arup 

Er zijn telkens besluiten genomen door 2 à 3 varianten naast elkaar te leggen. 
Bepalend is de keuze voor de plek voor de energievoorziening in de  
parkeergarage, dit betekent een minimale ingreep op de gebouwen. Tevens is  
deze plek makkelijk bereikbaar. En dit sluit dit goed aan op het initiatief 
EnergieRijk Den Haag van het Rijk en de gemeente Den Haag. 
Hetzelfde geldt voor de keuze om de distrubutiering in het terrein te leggen in 
plaats van onder de gebouwen. Er wordt uitgegaan van twee ringen in verband 
met discrepantie. 

lal vraagt zich af om welke energievoorzieningen en distributie het 
gaat? Verwarming, koeling en elektriciteitvoorziening en eventueel kan schoon 
water hier ook aan toegevoegd worden. 

Op verschillende plekken komen deelstations en wordt de energie verder verdeeld  
over het gebouw. Ventilatie komt niet vanuit de ring. Er is gekeken naar drie 
zaken; natuurlijke ventilatie, gemengde ventilatie of mechanische ventilatie. Voor 
natuurlijke ventilatie is een duidelijk verschil (hoogte/temperatuur) nodig. De 
meeste ruimtes in het Binnenhof hebben dit verschil niet waardoor natuurlijke 
ventilatie niet nodig is. Verder voegt 	nog toe dat er een beveiligingseis komt 
op de gevels welke niet te combineren is met natuurlijke ventilatie. 

Verder heeft Arup gekeken naar de kans dat we energie kunnen besparen. De 
meest voordelige optie om energie te besparen is op het verwarmen van de lucht, 
door bijvoorbeeld te hercirculeren. 

Er wordt onderzocht waar luchtbehandelinqkasten geplaatst kunnen worden. Het 
beste is om ze op het kasten op het dak te plaatsen ivm aanvoer van lucht. Voor 
lucht wordt gezocht naar een zo decentrale/lokale oplossing. Wanneer het lokaal 
kan wordt hiervoor gekozen. In de VO fase moet per bouwdeel bekeken worden 
welke mogelijkheden er zijn per bouwdeel. 

In de Ridderzaal is natuurlijke ventilatie wellicht wel mogelijk door het 
temperatuurverschil in de hoogte. 
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In Koloniën worden de hoven gebruikt voor de afvoer van lucht. MI  geeft aan 
dat hij de voorkeur geeft deze hoven voor toevoer te gebruiken. 

De gekozen oplossing voor brandveiligheid is om zware brandscheidingen te 
plaatsen tussen de gebouwdelen en per deel naar buiten te vluchten. 

Om de duurzaamheid te bepalen is de BREEAM methode gebruikt. Er is een 
inschatting gemaakt van de score die per ingreep verwacht wordt. Er komt uit dat 
het beste gescoord kan worden op energie, gezondheid en management. Op basis 
van deze score worden keuzes gemaakt. Duurzaamheid is echter geen 
uitgangspunt van dit project. Pas vanaf het nieuwe kabinet is meer ambitie op dit 
gebied. De hoop is er dat er een wens vanuit de politiek komt op het gebied van 
duurzaamheid. 	Emazgaressam k.4.  
iLsko.tit.i.zm.r,J-2~s~uwan 
In verband met duurzaamheid is gekozen voor 6 prioriteiten:  
1. Centrale verwarming en luchtbehandeling 
2. Centrale energievoorziening toekomstbestendig 
3. Ontwerp slimme regelbare installaties 
4. Borg prestaties van de installaties 
5. Integreer hernieuwbare energiebronnen 
6. zet in op energiebesparing met de grootste impact 

Verder bevestigt M,  dat het goed zou zijn aan te sluiten bij EnergieRijk Den  
Haag, maar het hangt af wat de planning van dit plan af. Stel je zou het 
Binnenhof hierin kunnen passen zou het voor de stad en regio een goed verhaal 
zijn om hier verder op in te zetten. 
MI  vraagt zich af wat de bron is van de ringleidingen? 	geeft aan dat 
dit WKO is en de oplossingen gasvrij zijn. et geeft aan twijfels te hebben of de 
WKO genoeg zal zijn om het gehele Binnenhof-complex van energie te voorzien. 

Afgesproken wordt dat Arup en 	deze zaken in een apart gesprek 
doornemen. 

Vragen 

11~13]  vraagt zich af hoe er omgegaan met de kunstcollectie in het 
Binnenhof? De Rijksdienst beheert ook de kunstcollectie van het Rijk. Hoe wordt 
er omgegaan met de kunstcollectie in het Binnenhof en het binnenklimaat welke 
heeft veel invloed op de conservering van kunst. Is hier al rekening mee 
gehouden in deze fase? 

geeft aan dat dit niet dusdanig opgenomen in de uitvraag dus er is niet  
uitgegaan van een kunst situatie. Er zit geen kunst eis opgenomen in het 
Programma van Eisen. Beheersen van vochtigheid en temperatuur komt nu niet 
voor. rk.1 MEMEMSNOREMe~~~11iiiiiii~ 

ZIMIEMEMERI  MEM geeft aan dat 
het wel een aandachtspunt is en de risico's wel in kaart gebracht kunnen worden. 
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Arup licht toe dat vanwege de monumentale waarden bv daken worden 
geisoleerd, maar de gevels niet. Onderzocht wordt hoe om te gaan met de ramen, 
mogelijk oplossing is een achterzetbeglazing. 

5. 	Afsluiting 

MIN dankt 1111M MIMI en 	voor de toelichting. 

Vragen die naderhand opkomen, kunnen altijd gesteld worden. 

De screening duurt helaas nog een aantal weken. 

11~1 geeft aan dat het ook voor hen fijn was om te reflecteren. Er is 
tijdschema een planning waarin 50% en 100°h VO gepresenteerd worden aan de 
gebruiker. Mi geeft aan dat er behoefte is om bij 25% en 75% VO met het 
kwaliteitsteam bij een te komen, zodat dit meegenomen kan worden naar de 
gebruikers, 

6. Actiepunten 

Wie dit nog niet gedaan heeft; 
Screening graag zo spoedig mogelijk inleveren. Dit heeft prioriteit in verband met 
het verkrijgen van de stukken. 

Mi Indien mogelijk aansluiten bij het overleg over Duurzaamheid met de 
coordinatoren en team van Arup. Terugkoppelen aan overige leden. 

ARBM; In overleg met [M] wordt per vergadering bepaald wie uitgenodigd 
wordt. 

7. Rondleiding 

Rondleiding Grafelijke Zalen wordt verplaatst naar een later tijdstip. 
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