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(Rij ksbouwmeester), 

(gemeente DH, DSO), 	 (RCE), 
(projectdirecteur, RVB), 	 (DOK architecten) 

(RVB), 	 (ARBM), 	 (ARBM) 

Afwezig met kennisgeving 
11~ (Universiteit Leiden) 

1. Welkom en opening. 

2. Presentatie voorlopig ontwerp Eerste Kamer (EK) 
.)* geeft de presentatie zoals ze deze ook aan de gebruikers van 

de EK en de RvS heeft gegeven. De belangrijkste vraag is: komt er een akkoord op 
het demarcatiemodel waarbij de Raad van State (RvS) verhuist naar de Hofkapel? 
Deze 'schuif' levert extra vierkante meters (ca. 370m2) op voor de EK. 

Installaties 
De elektriciteitsvoorziening wordt centraal geregeld via een ringleiding rondom het 
plein. De TRAFO wordt gedeeld door beide gebruikers, EK en RvS, maar de overige 
infra is gescheiden. 
De luchtbehandeling is per vertrek bekeken. Voor de Plenaire Zaal zijn 
luchtbehandelingskasten nodig, die worden geplaatst in de tussenruimte onder het 
dak (boven het plafond van deze zaal). 
De inblaas in de vertrekken gebeurt via wandroosters, de uitblaas via de bestaande 
schoorsteenkanalen. 
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Van de liften zal één bestaande lift bij de huidige Volle Raadzaal komen te 
vervallen. De koker wordt voor leidingwerk in gebruik genomen. Een lift blijft 
conform bestaand en twee nieuwe liften worden toegevoegd: één in de Hofkapel 
(hoofdontsluiting RvS) en één in de Mauritstoren (ontsluiting EK). 
Ten behoeve van brandveiligheid worden nieuwe brandscheidingen geplaatst en 
worden de complexdelen voorzien van een benevelingsinstallatie. Deze kent 
kleinere zichtelementen dan een sprinkler en is minder schadelijk voor het 
interieur. 
Er is veel aandacht voor de akoestiek en luchtbehandeling van de werkruimten. Een 
strategie voor de vochthuishouding is nog in de maak. 

Bouwkundig 
Voorstel is om de kapverdieping aan de Buitenhof-zijde in gebruik te nemen als 
kantoor, dit zou dan de derde verdieping moeten worden met een ruime 
wandelgang (Binnenhofzijde) en een aantal vertrekken met liefst rechte wanden. 
De bestaande spantenkap (doorloophoogte 190cm) wordt hiervoor uit elkaar 
gehaald en opnieuw geschikt binnen de bestaande daklijn. Het beeld aan de 
buitenzijde zal niet wijzigen. Isolatie wordt toegevoegd en de leien worden 
vervangen. De nieuwe situatie moet een volwaardige werkverdieping opleveren. 
Daklicht wordt gehaald uit de nok. In de kap wordt een nieuw ruimtelijk effect 
beoogd. Er kunnen vier fractiekamers in de kap ondergebracht worden; het 
gewenste gebruik en de indeling moet nader met de EK worden besproken. Om de 
derde verdieping beter te kunnen ontsluiten, en meer natuurlijkerwijs deel uit te 
laten maken van werkvleugel als geheel, wordt ten slotte een trap op de galerij 
toegevoegd tussen de tweede en derde verdieping. 
Ambitie van de architect is dat de EK 100% mindervalide-toegankelijk wordt. De 
lift bij de Mauritstoren is een 13-persoons plunjerlift die door 3 monumentale 
vertrekken gaat en bovendaks uitsteekt ten behoeve van de ontsluiting van de 
torenkamer van de Mauritstoren. Verder komt in de wandelgang/galerij op de 
tweede verdieping een extra steektrap ten behoeve van een goede ontsluiting van 
de derde verdieping. 
Bij de bestaande trap naast de Mauritstoren komt een uitbouw, die is gelegen in 
dezelfde lijn als het Mary Stewartkabinet. De uitbouw is nodig om de bezoekers en 
de gebruikers van elkaar te scheiden. Vanwege dit doel wordt in de Plenaire Zaal de 
perstribune en de publiektribune omgedraaid. De entrees worden ook gescheiden: 
de gebruikers van de EK gaan voortaan rechts (nabij het Mary Stewartkabinet) naar 
binnen, terwijl de bezoeker via een trap in de galerij naar de kelder gaat. Daar is 
ruimte voor scanners, toiletten e.d. Dit plan is nog in de schetsfase. 

Reacties Kwaliteitsteam 
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Advies 1: Onderzoek nader of de wens van de gebruiker (een volwaardige 
werkverdieping) kan worden gerealiseerd, zonder de identiteit van de 
monumentale ruimte geheel te verliezen; een identiteit die aan de binnenzijde 
met name wordt gedefinieerd door de spantenkap (1879) en de 
compartimentering met schoorstenen. 

Advies 2: Onderzoek of de extra ontsluiting van de derde verdieping vanaf de 
tweede verdieping op een manier kan worden opgelost die meer rekening houdt 
met het monument en de historisch typologie van de galerij. 

Advies 3: De bovenste verdieping van de Mauritstoren wordt, anders dan de 
Grafelijke Zalen, niet beoogd voor (semi)publiek gebruik. Ook is het perforeren 
van de kap in tegenspraak met het uitgangspunt van de RCE/monumentenzorg: 
behoud van het beeld buiten als uitgangspunt. Bovendien is er twijfel of het 
getoonde beeld (een glazen accent) daadwerkelijk haalbaar is met de beoogde 
liftcapaciteit en de benodigde liftsnelheid. Vooralsnog twijfelt het Kwaliteitteam 
aan de haalbaarheid en gewenstheid van de ingreep. 

Over de publieksentree en entree voor gekend bezoek (nu als zoekruimte 
gepresenteerd) wordt gesteld dat deze nog niet voldoende zijn uitgewerkt om op 
te kunnen reflecteren. Het Kwaliteitsteam ziet de nadere uitwerking met interesse 
tegemoet. 
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Ten slotte adviseert het Kwaliteitsteam het volgende: 
Advies 5: Nadere informatie is noodzakelijk over het voornemen historische 
gevels te hydrofoberen. Hydrofoberen is vanuit monumentenperspectief 
omstreden. 
Advies 6: Het Kwaliteitsteam adviseert in het installatieconcept zoveel mogelijk te 
openen ramen te behouden 	 en/of individuele 
regeling van het klimaat te realiseren. 
Advies 7: Onderzoek of de leien vervangen kunnen worden door PV-leien. 
Daarvoor zijn voor wat betreft de beeldkwaliteit en inpasbaarheid steeds betere 
varianten beschikbaar. Pieter vult aan dat dit alleen realistisch is als dit past 
binnen de kaders van het budget en monumentwaarde. 

Presentatie voorlopig ontwerp Hofkapel 
Door uitloop van de vergadering is 	 hierbij niet aanwezig. 

De Hofkapel is één van de oudste onderdelen van het Binnenhofcomplex. Het 
gebouw heeft nu geen entree aan de Binnenhofzijde. Bijzonder is de aanwezigheid 
van een zeventiende-eeuwse kap. Het plan is dat de RvS in de Hofkapel wordt 
gehuisvest op de begane grond en de bovenste verdieping. 
Er is onderzoek gaande om een passende entree te maken in de gevel aan het 
Binnenhof, daarbij ook een gedeelte van het plaveisel te betrekken om de 
integrale toegankelijkheid op te lossen. De entree wordt geplaatst in een schijf, 
verwijzend naar een luik. Inwendig heeft de entree een receptieruimte en een 
ontvangstruimte aan de Hofvijver-zijde met een lift en een luie trap. De driepas is 
het uitgangspunt voor de trapvorm. De ontvangstruimte krijgt in de gevel aan de 
Hofvijver-zijde een groot, geabstraheerd raam. 
Ook hier is het idee om het aanzicht van de kappen gelijk te houden, maar de 
aanpassingen aan de binnenzijde te concentreren: zakgoot omhoog, kappen in 
het zicht, spanten optillen en naar binnen verplaatsen, glazen dak aan noordzijde, 
zonnepanelen op zuidelijk dakvlak. 
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Advies 8: Een terughoudender uitwerking van de buitengevels ziet het 
Kwaliteitsteam graag tegemoet, daarbij rekening houdend met de 
ensemblewaarden van het Binnenhof. 

VERTROUWELIJK 



VERTROUWELIJK 
	

Datum 
26 juni 2018 

Advies 9: Maak inzichtelijk of het verhogen van de kappen daadwerkelijk 
noodzakelijk is voor de bruikbaarheid van de tweede verdieping als Volle 
Raadzaal. Onderzoek nader of de Volle Raadzaal kan worden gerealiseerd, zonder 
de identiteit van de monumentale ruimte te verliezen; een identiteit die met name 
wordt gedefinieerd door de ruimtevorm, gefilterd licht en de hoofd- en 
kromspanten. 

3. 	Mededelingen en afsluiting 

De vergadering wordt met dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng 
gesloten. 

De volgende bijeenkomst staat gepland op 5 september 2018, van 14:00 tot 
17:00 
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