Verslag

van de vergadering van de
Bouwbegeleidingscommissie op 14 september 2021

Griffie commissies Internationaal en Ruimtelijk
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer De Groot
(D66), mevrouw Beckerman (SP), mevrouw De Vries (namens het fractiepersoneel),
mevrouw Nollen en mevrouw Tielens-Tripels (beiden namens het ambtelijk personeel)
en de heer Dronkers (namens de OR)
Aanwezige adviseurs: mevrouw Roos (Griffier), de heer Van Rhijn (directeur
Huisvesting van de Tweede Kamer), mevrouw Wouters (projectmanager renovatie van
de Tweede Kamer), mevrouw De Geus-Godschalk (projectmanager van de Tweede
Kamer voor de tijdelijke huisvesting), de heer Unger (programmadirecteur renovatie
van het RVB) en de heer Van Roosmalen (architect RVB)
Aanwezig als toehoorder: de heer Paardekooper (projectmanager RVB), de heer
Zeinstra (projectleider techniek Tweede Kamer) (beiden digitaal)
Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: de heer Koerselman
Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV), de heer Van der Molen
(CDA), mevrouw Kuiken (PvdA), mevrouw Bromet (GroenLinks), mevrouw Kooij
(namens het fractiepersoneel) en de heer De Bruijn (integraal adviseur)
ALGEMEEN
1. Opening en mededelingen
De commissievoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het
bijzonder verwelkomt zij Margreet de Geus, projectmanager van de Tweede Kamer
voor de tijdelijke huisvesting.
2. Conceptverslag BBC-vergadering van 29 juni 2021
Een BBC-lid mist haar vraag of de voorgestelde publieksentree budgettair past, evenals
het bijbehorende antwoord dat dit het geval is. De programmadirecteur renovatie van
het RVB vult aan dat hij heeft aangegeven dat er financiële dekking is als de
Voorjaarsnota wordt vastgesteld. Dit zal alsnog worden opgenomen in het verslag.
3. Terugkoppeling Presidium
De terugkoppeling over de Presidiumvergadering van 7 juli jl. heeft reeds per mail
plaatsgevonden.

pagina 1/3

TIJDELIJKE HUISVESTING
4. Stand van zaken tijdelijke huisvesting B67
De commissievoorzitter dankt alle betrokkenen voor het welslagen van de verhuizing.
Voor zover zij het overziet, is iedereen in de basis tevreden. Er zijn punten die
verbetering behoeven, maar dat hoort nu eenmaal bij een megaproject als dit. De
vergadering is bedoeld om als gebruikers onderling te bespreken hoe het gaat. Ze
roept de BBC-leden op bij collega’s te blijven inventariseren waar zij tegen aanlopen.
De directeur Huisvesting van de Tweede Kamer geeft een toelichting op het
meegestuurde memo over de restpunten / klantvragen na de ingebruikname van B67.
De veiligheid, het binnenklimaat en de geluidsdichtheid van vergaderruimtes en
werkkamers zijn urgent en hebben prioriteit. Er wordt ook gestreefd naar een betere
bereikbaarheid van de D-vleugel. De directeur meldt tevens dat er momenteel door alle
betrokkenen heel hard wordt gewerkt om de puntjes op de i te krijgen voor alle
gebruikers.
De programmadirecteur van het RVB vult aan. Hij is positief over de verhuizing, maar
ziet tegelijkertijd dezelfde urgente punten als verwoord in het memo. Hij refereert in
het bijzonder aan geluidslekken, het klimaatsysteem, de lekkage bij de omloop van de
plenaire zaal, en de tijdelijke locatie van Nieuwspoort. Vanwege de problemen met de
parkeergarage is de Pleinparkeergarage tot volgend jaar te gebruiken.
De BBC-leden zijn over het algemeen tevreden over het verloop van de verhuizing. Zij
spreken hun complimenten uit aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen.
Tegelijkertijd onderschrijven zij de punten die naar voren zijn gebracht door de
directeur Huisvesting zeer. Er zijn grote en acute zorgen over:
-

-

De veiligheid. In korte tijd zijn twee demonstraties uit de hand gelopen. Dit is
door sommige Kamerbewoners als beangstigend ervaren. Er zijn ook diverse
Kamerleden buiten lastiggevallen. Hierbij bestaat spanning tussen het recht op
demonstratie en de zorg voor de veiligheid van Kamerbewoners. De
commissievoorzitter merkt op dat het onderwerp veiligheid morgen ook in het
Presidium aan de orde komt. Ze stelt voor om goed aan Kamerbewoners te
blijven communiceren. In reactie op de opmerkingen en suggesties van de BBC
geeft de directeur Huisvesting een nadere toelichting op de veiligheid van het
gebouw en de evaluatie van de aanpak van de demonstraties;
De klimaatbeheersing. Op sommige kamers is het erg warm;
Geluidsdichtheid van de vergaderzalen en fractiekamers;
Akoestiek van de plenaire zaal en commissiezalen. Als mensen buiten de
microfoons om een opmerking maken of advies geven, dan kan je dat
bijvoorbeeld in de hele zaal goed verstaan. Dit komt hoger op de
prioriteitenlijst.

Andere
-

opmerkingen:
Kamerbewoners moeten veel poortjes door als ze het gebouw doorkruisen;
De deur bij de patatbalie naar de plenaire zaal mag meer uitnodigend zijn;
Er is een gebrek aan grote commissiezalen;
De douchevoorziening in de fietsenstalling is moeilijk te vinden en mist goede
voorzieningen;
Het is niet handig dat de gang bij de grote commissiezalen doodloopt.
De directeur Huisvesting meldt dat ook naar deze punten zal worden gekeken en meldt
dat de Max van der Stoel-zaal nu ingezet kan worden als commissiezaal.
De commissievoorzitter vraagt hoe het RVB en de Tweede Kamer gezamenlijk omgaan
met de uitstaande problemen die moeten worden opgelost. De directeur Huisvesting
van de Kamer antwoordt dat hij alle wensen en klachten serieus neemt, maar dat de
afhandeling ervan voor een groot deel afhangt van kosten en tijd. Het RVB zal moeten
aangeven of er budget is en wanneer het gereed kan zijn. De programmadirecteur van
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het RVB onderschrijft dit en geeft aan zich constructief op te zullen stellen. Het tijdpad
verschilt per punt. T.a.v. de parkeergarage was niet duidelijk dat die gebreken
vertoont. Als die echt grondig moet worden herzien, zijn daar serieuze kosten aan
verbonden. Bij de zonwering zal ook goed naar de veiligheid moeten worden gekeken.
De commissievoorzitter concludeert dat het goed is dat de prioriteiten duidelijk zijn en
dat het RVB en de Tweede Kamer elkaar weten te vinden om die aan te pakken. Ze
brengt ook in dat de opvolging van de restpunten goed moet worden gecommuniceerd
aan de Kamerbewoners zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Als de verhuizing
opnieuw aanleiding geeft om een BBC-vergadering te beleggen, zullen we dat doen.
RENOVATIE
5.

Stand van zaken renovatie

De projectmanager renovatie van de Tweede Kamer geeft een toelichting op actuele
kwesties met betrekking tot de renovatie (planning, participatie en buitenruimte).
De voorlopige planning is dat de BBC het Voorlopig Ontwerp voor de Publieksentree in
januari 2022 kan beoordelen; en het Definitief Ontwerp voor de renovatie in februari of
maart. In oktober zullen de BBC-leden en overige diensten/fracties per gebouw worden
benaderd om per gebouwdeel in gesprek te gaan met de architect
(‘gebruikersgroepen’). Het aanbod om met een virtual reality-bril door het gebouw te
lopen, staat ook nog steeds.
De directeur van het RVB vult aan dat het Binnenhof per 1 oktober wordt overgedragen
aan de aannemers, die met het oog op de veiligheid eerst gaan onderzoeken waar
risico’s zitten en daarop beheersmaatregelen gaan treffen. Vanaf 1 december wordt het
Binnenhof afgesloten voor publiek. Er komt wel een tijdelijk informatiecentrum.
Wat betreft het participatietraject informeert de projectmanager renovatie van de
Tweede Kamer de BBC dat onderzoeksbureau Kantar de ervaring van bezoekers aan de
Kamer gaat onderzoeken. Daar is draagvlak voor in de BBC.
Tot slot het VO Buitenruimte. Voor de zomer heeft de BBC positief advies uitgebracht
over de ontwerprichting voor het VO Buitenruimte. Het ontwerp is op hoofdlijnen aan
de BBC gepresenteerd. Inmiddels heeft het RVB verzocht dit VO zo snel mogelijk vast
te stellen in de Stuurgroep. Het Programmabureau van de Tweede Kamer wil de BBC
wijzen op een aantal aandachtspunten in het ontwerp. Het gaat om zaken die raken
aan het gebouw van de Tweede Kamer en dus aan het reeds vastgestelde VO. Op
voorstel van de commissievoorzitter wordt besloten deze punten niet nu te bespreken,
maar om dit op een ander moment te laten terugkomen.
OVERIG
6. Rondvraag en sluiting
Een BBC-lid merkt op dat er helaas weinig Kamerleden aanwezig zijn en vraagt of de
vergaderingen tijdiger ingepland kunnen worden. Het ligt in principe niet aan het
tijdstip. Daar zal rekening mee worden gehouden.
De commissievoorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid.
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