Verslag van de vergadering van de
Bouwbegeleidingscommissie op 16 juni 2020

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer Van der
Molen (CDA), de heer Van den Nieuwenhuijzen (GL), mevrouw Beckerman (SP), de
heer Dronkers (namens de OR), mevrouw De Vries en de heer Roza (namens het
fractiepersoneel), mevrouw Tielens-Tripels en mevrouw Nollen (namens het ambtelijk
personeel)
Aanwezige adviseurs: mevrouw Roos (Griffier), de heer Van Rhijn (directeur
huisvesting en financiën van de Tweede Kamer), de heer De Bruijn (integraal
adviseur), de heer Van Noord (architect), mevrouw Wouters (projectleider renovatie
van de Tweede Kamer), de heer Unger (programmadirecteur renovatie van het RVB) en
de heer Kuijpers (architect van het RVB).
Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: mevrouw Burger
Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV), de heer De Groot (D66) en
mevrouw Kuiken (PvdA). Afwezig: de heer Öztürk (DENK).
ALGEMEEN
1. Opening en mededelingen
De commissievoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De leden die
niet aanwezig kunnen zijn, zijn gevraagd digitaal input te leveren.
2. Conceptverslag BBC-vergadering van 9 juni 2020
Op verzoek van de programmadirecteur Renovatie van het RVB wordt een passage aan
het verslag toegevoegd en een wijziging aangebracht. Afgesproken wordt om de
definitieve versie van het verslag nog een keer aan de BBC voor te leggen.
3. Terugkoppeling Presidium
De commissievoorzitter meldt dat er nog voor de zomer een Presidiumvergadering
wordt gepland over de stand van zaken t.a.v. de renovatie en verhuizing.
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RENOVATIE
4. Advies van de BBC over het functionele deel van het Voorlopig Ontwerp
voor de renovatie
De BBC bespreekt het conceptadvies aan het Presidium over het functioneel Voorlopig
Ontwerp (FVO). Daarbij wordt ook de input van het lid Kuiken meegenomen, die zij
voorafgaand aan de vergadering met de griffie heeft gedeeld.
Het conceptadvies is opgesteld op basis van de bespreking in de vergadering van 9
juni. De BBC maakt daarbij de volgende (aanvullende) opmerkingen:
Algemeen:

De BBC is bezorgd over het ruimtevraagstuk. Aangezien het totaalplaatje m.b.t.
ruimte nog ontbreekt, is het voor de BBC lastig om het FVO goed en integraal te
kunnen beoordelen. Nog te maken keuzes over ruimte kunnen dus effect hebben
op hoe de BBC naar de ruimteverdeling in dit FVO kijkt. Dat zou aanleiding kunnen
zijn voor de BBC om haar standpunt over bepaalde keuzes te willen herzien. Dit
punt van zorg wordt aan het advies toegevoegd.
Het RVB meldt dat al is afgesproken dat zij de huisvestingsbehoefte garanderen.

De BBC heeft een sterke wens om de ramen op de werkplekken te kunnen openen.
Daarom wordt in het advies opgenomen dat de BBC graag betrokken wordt bij de
nog te maken afweging over het openen van de ramen.

In de vorige vergadering is afgesproken dat er een aparte notitie komt over de
sanitaire voorzieningen, maar dit wordt in plaats daarvan mondeling toegelicht door
de projectleider Renovatie van de Tweede Kamer. Op dit moment is alleen het
capaciteitsvraagstuk aan de orde. In de huidige situatie zijn er in totaal 230
toiletten; in het FVO zijn dit er ook 230. De BBC hecht eraan dat de sanitaire
voorzieningen worden uitgebreid indien het aantal Kamerbewoners toeneemt en
neemt dit op in het advies.

De architect van het RVB wijst erop dat de voorgestelde multifunctionele ruimte op
de begane grond niet rechtstreeks voortkomt uit het Programma van Eisen; dit is
een nuttige invulling van de ruimte die is vrijgekomen als gevolg van andere
ingrepen op de begane grond. Het ontwerpteam vindt de multifunctionele ruimte
wel nodig, dit in verband met (o.a.) de toenemende bezoekersaantallen.
Gebouwdeel N:

Diverse BBC-leden vragen naar de alternatieve opties voor de publieksentree,
mocht blijken dat de voorgestelde optie niet haalbaar is. De projectleider Renovatie
en directeur Huisvesting van de Tweede Kamer geven aan dat er veel alternatieven
bestudeerd zijn. De voorgestelde variant voldoet aan alle eisen en wensen; de
andere opties zijn niet optimaal. Als de publieksentree op de voorgestelde locatie
niet blijkt te kunnen, wordt een nieuwe variant aan de BBC voorgelegd. De BBC
besluit in het advies op te nemen dat de BBC de voorkeur uitspreekt voor de
publieksentree op de voorgestelde locatie.

Ten aanzien van het Ledenrestaurant blijft in het advies staan dat de BBC hecht
aan behoud van het balkon.

De projectleider Renovatie van de Tweede Kamer geeft een nadere toelichting over
de capaciteit en uitgiftepunten van het Pleinrestaurant. Voorgesteld wordt de
uitgifte via één punt te concentreren omdat dit leidt tot meer efficiency en minder
voedselverspilling bij het Restaurantbedrijf. Het totaal aantal zitplaatsen neemt toe
tot 430, mede doordat het aantal zitplaatsen in het Statenlokaal wordt uitgebreid.
De commissievoorzitter geeft aan dat de twee huidige restaurants, ieder met een
eigen assortiment, een onderdeel zijn van de Kamercultuur en dat sommige
fracties een voorkeur hebben voor één van de restaurants. Enkele BBC-leden
stellen dat zij en/of collega’s uit de fractie het niet nodig vinden dat er twee
restaurants zijn.
In het advies blijft staan dat de BBC adviseert om voldoende zitplaatsen/ capaciteit
in het restaurant te behouden. De projectleider Renovatie van de Tweede Kamer
geeft aan dat dit in de volgende fase nader zal worden uitgewerkt.

De BBC staat uitgebreid stil bij de behoefte onder fracties om groepen genodigden
te kunnen ontvangen voor lunch of koffie, ook in het restaurant in het beveiligde
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gebied. De BBC vindt het goed en gastvrij kunnen ontvangen van groepen
belangrijk en zou dit graag nog nader uitgewerkt zien. De BBC besluit voor nu te
adviseren dat de mogelijkheid om groepen in het beveiligde gebied te kunnen
ontvangen voor lunch of koffie ook blijft bestaan.
Een BBC-lid suggereert de werkwijze van het Europees Parlement te onderzoeken,
waar met shifts wordt gewerkt: leden en ambtenaren kunnen daar tussen 12.00 en
13.00 uur in het restaurant terecht en de bezoekers vanaf 13.00 uur.
De BBC staat stil bij de nieuwe (interne) vergaderruimte op de eerste verdieping,
en de vraag of die ook gebruikt kan worden op bijvoorbeeld lunches te organiseren
of groepen te ontvangen. Een BBC-lid merkt op er onder de ambtenaren veel
behoefte is aan een extra vergaderruimte.

Gebouwdeel J:

De BBC besluit dat het niet nodig is om in het advies aandacht te besteden aan de
geluidsoverlast door groepen die de Handelingenkamer bezoeken, aangezien
hiervoor al maatregelen zijn getroffen in het FVO. Het precieze ontwerp voor
aanpassingen aan de Handelingenkamer komt in de volgende fase terug.
Gebouwdeel A:

De BBC herhaalt een voorstander te zijn van de komst van een fitnessruimte, maar
benadrukt dat deze daadwerkelijk aantrekkelijk moet zijn om gebruik van te
maken, met voldoende capaciteit, begeleiding en programmering. De fitnessruimte
in het voorliggende ontwerp biedt plaats aan ca. 10 sporters, terwijl een ruimte die
geschikt is voor 30 sporters beoogd is in het Programma van Eisen. Aan het advies
wordt toegevoegd dat de BBC graag een fitnessruimte ziet, maar dat deze dan wel
goed moet zijn.
Gebouwdeel P (parkeergarage):

Over de parkeergarage waren tijdens de BBC-vergadering van 9 juni nog veel
vragen en onduidelijkheden. Daarom is voorgesteld gebouwdeel P in het advies
buiten beschouwing te laten en op een later moment te laten terugkomen. Een
BBC-lid merkt op dat gebouwdeel P wel een relatie heeft met de andere
gebouwdelen, want met het vaststellen van het FVO voor de andere gebouwdelen
wordt ervoor gekozen de fietsenstallingen daar te laten vervallen. De BBC besluit
daarop in het advies op te nemen dat zij het uitgangspunt om alle
fietsparkeerplaatsen onder te brengen in gebouwdeel P onderschrijft, en zich met
inachtneming hiervan kan vinden in het opheffen van de huidige fietsenstallingen.

De projectleider Renovatie van de Tweede Kamer licht, zoals gevraagd in de vorige
vergadering, de aantallen fiets- en autoparkeerplaatsen in de garage nader toe.
Het conceptadvies van de BBC over het FVO wordt op bovenstaande punten aangepast
en daarna nog eenmaal per mail voorgelegd.
OVERIG
5. Rondvraag en sluiting
De commissievoorzitter vraagt naar de planning voor na het zomerreces. De planning is
dat de BBC vlak na het zomerreces het technisch deel van het VO kan beoordelen, en
in het najaar het Definitief Ontwerp (DO). Het DO moet voor het einde van het jaar
gereed zijn. Het RVB vult aan dat het doel is om eind van het jaar ook de aanvraag van
de omgevingsvergunning te starten.
De commissievoorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn
aanwezigheid en het ontwerpteam voor het harde werk.
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