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Koninkrijksrelaties 

Vergaderdatum en -tijd 
Vergaderplaats 
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Huygenzaal, Korte Voorhout 7, Den Haag 

Aanwezig 
Floris Alkemade (Rijksbouwmeester), Marc Unger (RVB), 10.2.e 
(erfgoed), 10.2.e 	(stedenbouw), 10.2.e 
(duurzaamheid), 10.2.e 	 (RVB), 10.2.e 	 (RVB), 10.2.e 

(ARBM), 10.2.e 	 (ARMB), 10.2.e 	 (ARBM), 10.2.e 
(Rappange & Partners), 10.2.e 	 (Merk X). 

Afwezig met kennisgeving 

10.2.e 	 (politieke geschiedenis) 

Opening en welkom 
Floris opent de vergadering. Het verslag van de bijeenkomst van het Kwaliteitsteam van 20 
mei jl. is door de leden goedgekeurd en wordt formeel vastgesteld. De architecten die aan 
de Eerste Kamer en Raad van State ontwerpen, presenteren vandaag de stand van zaken 
van de plannen. 

Duurzaamheidsvisie Binnenhof 
10.2.e 	 , de auteur, presenteert de duurzaamheidsvisie voor de 
renovatie van het Binnenhof die hij in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft gemaakt. 
De rapportage is in augustus 2019 opgeleverd. Er is in opdracht van de Tweede Kamer door 
het adviseursbureau DWA een second opinion gemaakt dat geresulteerd heeft in een 
oplegnotitie met eindaanbevelingen. 
Er wordt benadrukt dat de renovatie van het Binnenhofcomplex gezien kan worden als een 
voorbeeldproject waarin getoond kan worden hoe er in de huidige tijd op een duurzame 
manier omgegaan kan worden met monumentale publieke gebouwen. Er is onderzocht hoe 
de duurzaamheid van het Binnenhofcomplex verhoogd kan worden, waarbij er in totaal 13 
maatregelen zijn geïdentificeerd: 

1. Duurzame warmtebronnen in het gemeentelijk warmtenet (diepe geothermie, 
zonne-energie, industriële restwarmte, groengas-bijstook in winter) 

2. Lokale warmte- en koude-bronnen (bodem, oppervlaktewater, restwarmte uit 
gebouwen, buitenlucht) 

3. Na-isolatie, ramen vervangen en kierdichting 
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4. Alternatieve ventilatiesystemen 
5. PV-systemen en zonnecollectoren op daken 
6. Kort-cyclische warmte- en koudeopslag 
7. Opslag van eigen elektriciteit 
8. Circulaire materialen en producten 
9. Gebruik van hemelwater en gezuiverd grijs water 
10. Duurzame groenvoorzieningen 
11. CO2-accountancy en —verantwoording 
12. Certificering middels BREEAM-NL 
13. Actieve gebruikersparticipatie 

Er wordt opgemerkt dat de warmtevraag bij na-isolatie van de schil en vervanging van 
ramen voor een deel naar lage temperatuursystemen kan. De energievraag kan verder 
omlaag door gebruik te maken van overdekte binnentuinen als voorverwarmer of juist als 
afvoerplek voor ventilatielucht. 

Het is lastig om te voorzien hoeveel de voorgestelde maatregelen gaan kosten. Dit hangt 
sterk samen met de gekozen variant en de financiële horizon. Om financieel neutraal te zijn 
over een doelperiode van 25 jaar is 15 - 20% extra investeringsbudget nodig. Er wordt 
aangeraden om een aanvullende financiële studie te doen. 

Reacties Kwaliteitsteam:  
• Er wordt gevraagd in hoeverre de aanbevelingen in strijd zijn met de huidige 

plannen voor de renovatie van het Binnenhof. 11.1 10.2g WOB 

• Het is van belang om te beseffen dat het niet om een verzameling van maatregelen 
gaat, maar om het totale effect van de duurzaamheidsvoorstellen. De voorgestelde 
maatregelen leiden tot een ander kwaliteitsniveau. Wel belangrijk om daarbij aan 
te geven hoe iets scoort, wat de verbetering is. Van matig naar goed, van goed 
naar excellent? 

De Schuif 2.0 
Het Rijksvastgoedbedrijf presenteert een nieuwe demarcatie van de verschillende 
gebruikers van het noordelijk deel van het Binnenhof (Algemene Zaken, Raad van State en 
Eerste Kamer). In de uitwerking van het structuurontwerp bleken er problemen te zijn met 
betrekking tot de functionaliteit van ruimtes, waardoor er een nieuw model gemaakt is. In 
de nieuwe situatie behoudt de Eerste Kamer de Hofkapel en blijft de kap van de Hofkapel in 
handen van Algemene Zaken. De Volle Raadzaal van de Raad van State wordt op de begane 
grond gesitueerd op de voormalige positie. De precieze begrenzing tussen de Raad van 
State en de Eerste en Tweede Kamer wordt nog aan de hand van verdere planwerking 
vastgesteld. 

Raad van State 
10.2.e 	, de architect, presenteert de stand van zaken van het ontwerp voor de Raad 
van State. Begin 2020 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de schuif 2.0 geïntroduceerd, waardoor 
de Raad van State niet meer in de voormalige Hofkapel zal komen. De Volle Raadzaal komt 
in de nieuwe plannen op de begane grond. Het aantal mensen dat in de Volle Raadzaal kan 
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is gehalveerd. Er is een flinke uitbreiding en verdieping van de kelder nodig om installaties 
kwijt te kunnen en tien nieuwe werkplekken te kunnen maken. De eerste verdieping wordt 
in de schuif 2.0 toebedeeld aan de Eerste Kamer. Op de tweede verdieping komen 
vergader- en bijeenkomstruimten voor de Raad van State. 

Noodzaak van de groene gracht 
De ontwerpers van de buitenruimte hebben een voorstel gemaakt voor het creëren van een 
landschappelijke 'groene gracht'. 10.1.b 

Daarnaast zorgt de groene gracht ervoor dat er genoeg daglicht bij de voorgestelde 
werkplekken in de kelder kan komen. 

Aanpassingen monument 
De architect benadrukt dat het monument in de nieuwe plannen op een aantal plekken 
wordt aangetast om installaties, toiletten en werkplekken kwijt te kunnen. 10.1b WOB 

, de voormalige garderobe 
wordt getransformeerd in toiletruimte en schachtruimte en de oorspronkelijke trap naar 
het souterrain wordt verwijderd. Een idee van de architect is om van de Schrijverskamer 
een ruimte voor de vicepresident te maken. Dit voorstel is nog niet gehonoreerd. 
Alternatief is om de vicepresident naar de voormalige Ledenkamer te verplaatsen, 
waardoor de Schrijverskamer gebruikt kan worden als lunchkamer. 

Tekort aan ruimte voor installaties 
10.1.b 

De architect geeft aan 
dat er meer ruimte gemaakt moet worden of dat installaties gedeeld zouden kunnen 
worden met andere gebruikers, omdat het anders gewoonweg niet past. Behoefte aan een 
dialoog hierover met de gebruikers (EK, TK en RvS).10.1.b 

Voorbehoud 
Tenslotte wordt opgemerkt dat de getoonde plannen onder voorbehoud van een aantal 
aspecten verder moeten worden uitgewerkt en onderzocht. Pas als er meer ruimte voor 
installatietechniek komt en het duidelijk is of de uitbreiding van de kelder en groene gracht 
gemaakt kunnen worden, kan er een volwaardig plan worden ontwikkeld. 

Reacties Kwaliteitsteam:  
• Er zijn grote stappen gezet. Er wordt aangetoond dat de Volle Raadzaal op de 

begane grond kan komen en dat de groene gracht mogelijkheden biedt. 
Tegelijkertijd zijn er nog te veel onzekerheden. 

• De overgang van de 'schuif 1.0' naar '2.0' zorgt voor minder heldere demarcaties 
tussen de gebruikers, wat in een aantal gevallen resulteert in verlies van historisch 
materiaal en extra installatietechniek. Gebruikerseisen hebben geprevaleerd boven 
de monumentale en gebouwwaarden. 

• 11.1 
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In grote en complexe projecten, zoals de renovatie van het Binnenhof, is 
het van belang dat de projectorganisatie de klantvraag vertaalt en zorgt dat er 
beslissingen worden genomen die helpen om tot een duurzaam, logisch en 
samenhangend geheel te komen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat het Binnenhof 
complex 'leesbaar' is voor het grotere publiek. Verbindende elementen, zoals de 
voorgestelde groene gracht, zijn essentieel voor de ruimtelijke samenhang van het 
complex. Dit zou consequent doorgewerkt moeten worden en niet als een incident 
behandeld moeten worden. 10.1.b 

Advies: Het Kwaliteitsteam constateert dat er een aantal beslissingen lijken te  
worden gemaakt puur op basis van politieke overwegingen in plaats van een  
integrale afweging waarin ook aandacht bestaat voor ruimtelijke kwaliteit. Dit  
bemoeilijkt het ontstaan van een goed ruimtelijk plan. Daarnaast moet er meer  
gekeken worden naar de langere termijn. Voor het functioneren van het  
Kwaliteitsteam is het van belang dat de projectorganisatie hier een duidelijke  
positie inneemt. Het Kwaliteitsteam verzoekt de projectorganisatie om meer 
ruimte te creëren voor de architecten zodat zij tot een volwaardig, efficiënt en slim 
ontwerp kunnen komen.  

Eerste Kamer 
10.2.e 	 , de architect, presenteert de stand van zaken van het ontwerp voor de 
Eerste Kamer. De voorgestelde ingreep voor het maken van een omloop gaat in verband 
met de schuif 2.0 niet door. 

Nieuwe entree voor Prodemos 
Voorstel is om een nieuwe buitenentree te maken voor de bezoekers van Prodemos. Een 
buitentrap wordt ingepast in de galerij en leidt de bezoekersgroepen naar het souterrain, 
10.1.b 

Op deze manier ontstaat er een kortere route voor bezoekers in het 
gebouw en wordt de entreehal van de Eerste Kamer ontlast. Ook de bestaande spiltrap 
wordt naar de kelder verlengd. Tegenover het verlies van middeleeuws muurwerk staat dat 
de omloop niet hoeft worden gemaakt. De buitentrap kan worden dichtgezet, waardoor de 
entree 's avonds afgesloten kan worden. De architect stelt een aantal aanpassingen voor, 
waardoor de bestaande lift die door de leden van de Eerste Kamer gebruikt zal worden, in 
de nieuwe situatie op alle verdiepingen stopt. 

Hoofdentree Eerste Kamer en begane grond 
In de loop van decennia is de oorspronkelijke entreehal gewijzigd. Het idee van de architect 
is om de entree te verruimen. De ruimte wordt opgebouwd uit kolommen en kruisgewelven 
en geeft zicht op het Binnenhof en de Hofvijver 10.1.b 

10.2.e 
Kantoren van de inhoudelijke 

ondersteuning bevinden zich aan de rechterkant van de entree. Een spiltrap verbindt de 
kantoren met het souterrain, de eerste- en tweede verdieping. Aan de linkerkant van de 
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entree bevindt zich de Noenzaal. De huidige entree die hiernaast gesitueerd is, wordt 
getransformeerd tot 'Besoignekamer'. De kamer kan gebruikt worden voor evenementen 
en bijzondere gelegenheden. 

Eerste verdieping 
Op de eerste verdieping komen vier openbare commissiekamers. De oorspronkelijke 
afdelingskamers kunnen omgevormd worden tot commissiekamers. In het Stadhouderlijk 
kwartier worden fractiekamers, ambtenarenkamers en ministerkamers gemaakt. Ook 
worden er twèe heren- en damestoiletten gemaakt. 

Bovenste verdiepingen 
Op de tweede verdieping worden fractiekamers en een aparte ruimte voor Prodemos 
gesitueerd. Vanuit deze ruimte worden de bezoekers naar de plenaire zaal geleid. Voorstel 
is om een nieuwe trap te maken die de tweede en derde verdieping met elkaar verbindt. Op 
de bovenste verdieping wordt installatieruimte gemaakt. Een deel van de ruimte wordt 
vrijgespeeld van installatietechniek zodat het Mary Stuart II plafond in de toekomst in ere 
hersteld zou kunnen worden. Momenteel is hier geen budget voor. 

Reacties Kwaliteitsteam:  
• Complimenten voor de logistieke puzzel die de architect heeft weten op te lossen. 

Het lijkt allemaal goed te passen. Een vraag gaat over de nieuwe entreezone, waar 
veel ruimte wordt gemaakt (sloop 3 vertrekken) voor afwikkeling logistiek. Er is nog 
een verdere uitwerking nodig van de plannen. De logistieke knoop lijk opgelost, 
maar de architectonische uitwerking is nog niet overtuigend. 

• Gevraagd wordt hoe de buitentrap van Prodemos er precies uit komt te zien en 
wat de ruimtelijke implicaties hiervan zijn op de publieke ruimte. Komt er een 
borstwering? Hoe wordt het gat 's avonds afgedekt? De architect antwoordt dat er 
naast een trap ook een plateaulift en uitschuifbaar hek worden gemaakt. Het 
Kwaliteitsteam benadrukt dat dit echt een ontwerpopgave is. Dit geldt ook voor de 
nieuwe entreehal. 

• Het Kwaliteitsteam vraagt zich af of de huidige corona crisis consequenties heeft 
voor de renovatie van het Binnenhof. Heeft de pandemie bijvoorbeeld invloed op 
de manier waarop Prodemos in de toekomst rondleidingen wil organiseren? Zijn er 
andere verwachtingen en eisen ten aanzien van de gebouwen? 

• 11.1 

Mededelingen en afsluiting 
De volgende bijeenkomst van het Kwaliteitsteam is op 22 juli van 9:00 — 12:00 uur bij het 
Korte Voorhout 7 in Den Haag. 
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