Griffie commissies Bestuur en Onderwijs

Verslag van de vergaderingen van de
Bouwbegeleidingscommissie op 11 december 2018

Bouwbegeleidingscommissie
M.J. van der Leeden

Aanwezige leden: Mevrouw Tellegen (VVD) (voorzitter), de heer Ronnes (CDA),
mevrouw Diks (GroenLinks), mevrouw Kuiken (PvdA), de heer Kops (PVV), de heer De
Groot (D66), mevrouw Beckerman (SP), mevrouw Broeders (namens het
fractiepersoneel), mevrouw Nollen en mevrouw Tielens beiden (namens personeel
Tweede Kamer)
Adviseurs: mevrouw Roos (Griffier) en de heer Kuenzli (programmadirecteur
huisvesting)
Griffier: de heer Van der Leeden
Afwezig met bericht van verhindering: de heer Van der Kraan.

1. Vaststellen concept-verslag van de vergaderingen van 6 december 2018
Door een commissielid wordt opgemerkt dat het zeer spijtig is dat het verslag van de
BBC-vergadering van 6 december jl. nog niet is gereed is, dus niet kan worden
vastgesteld en daarmee niet kan worden betrokken bij het algemeen overleg
Rijksvastgoed van de commissie voor Binnenlandse Zaken.
De voorzitter van de commissie merkt op dat het verslag na vaststelling openbaar
wordt, maar dat dit niet automatisch betekent dat het BBC-verslag voor een politiek
debat met de staatssecretaris BZK gebruikt moet worden. De BBC is geen onderdeel
van het politieke debat en is een adviescommissie van het Presidium waarin de
gebruikers van het gebouw zitting hebben. Hierbij wordt door een ander commissielid
opgemerkt dat ook niet-politici lid zijn van de BBC.
De commissievoorzitter merkt op dat het verslag in concept gereed is, maar een aantal
technische aspecten in het verslag nog moeten worden gecheckt.
Een ander commissielid meldt dat zij een aantal vergaderingen heeft moeten missen en
niet alle stukken goed heeft kunnen doornemen. Een commissielid merkt hierbij op dat
ze het betreurt dat de stukken deze keer erg laat zijn rondgestuurd.
De commissievoorzitter betreurt dit ook, maar merkt op dat de planning deze keer erg
krap is (de BBC is gevraagd voor het kerstreces met een advies te komen richting het
Presidium), de hoeveelheid vragen en opmerkingen van de BBC adequaat moeten
worden verwerkt en voorzien van een antwoord en dat de BBC voor het aanleveren van
stukken afhankelijk is van externe deskundigheid.
De commissievoorzitter stelt voor dat het concept-verslag van de vergadering van 6
december vanavond nog aan de BBC-leden zal worden gestuurd. Het concept-verslag
zal in de eerstvolgende BBC-vergadering worden vastgesteld.
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2. Vaststellen oplegnotitie (onderdeel tijdelijke huisvesting B67) t.b.v. de
Presidiumvergadering van 12 december a.s.
De commissie kan zich vinden in de oplegnotitie aan het Presidium en heeft alleen over
de restaurantvoorziening en vergaderservice een aantal vragen en opmerkingen over
hoe om te gaan met de nieuwe manier van koken (waarbij de maaltijden naar keuze
van het menu worden bereid en dus wordt afgestapt van het ontkoppeld koken, waarbij
maaltijden op een eerder moment worden bereid en op een later moment geserveerd)
in de kortere schorsingen.
De commissie wijst erop dat à la carte koken vraagt om schorsingen van 1 uur, tenzij
met het restaurantbedrijf andere afspraken zijn gemaakt. De commissie stelt hierbij als
voorwaarde dat het restaurantbedrijf de praktische uitvoerbaarheid van de nieuwe
manier van koken kan garanderen. De commissie stelt voor de gevolgen van deze
manier van koken voor het parlementaire proces na drie maanden te evalueren en de
commissie en het Presidium over de uitkomsten hiervan te informeren.
De commissie is tevens van mening dat het mogelijk moet blijven om bij ontvangsten
van gasten in kleine vergaderruimtes indien nodig de vergaderservice te bestellen.

3. Variantenkeuze gebouwdeel Nieuwbouw
De commissievoorzitter merkt op dat de commissie een besluit moet nemen over de
twee resterende opties voor gebouwdeel Nieuwbouw: de zgn. ‘tussenvariant’ (waarin
een aantal commissiezalen en restaurants worden verplaatst) en de ‘variant bestaande
situatie’ (waarin de huidige indeling ongewijzigd blijft, maar wel een aantal wijzigingen
noodzakelijk is in het kader van optimalisatie van de restaurants en op basis van
regelgeving). Van de variant Voorlopig Ontwerp 50% is eerder geconcludeerd dat deze
teveel ingrijpt op het bestaande gebouw en te ver afstaat van een sobere en
doelmatige renovatie. Deze variant is derhalve buiten beeld gebleven in de
variantenkeuze.
De commissie heeft de varianten vervolgens uitvoerig en grondig besproken en vanuit
verschillende invalshoeken - ruimtelijke condities voor het parlementair proces,
beveiliging/veiligheid, flexibiliteit voor de toekomst, transparantie/capaciteit/logistiek
voor publiek, functionaliteit restaurants/keuken, kosten, aantal vergaderzalen –
benaderd.
De commissievoorzitter merkt hierbij op dat het moeilijk is nu al te beslissen over een
gebouw dat pas over 8 jaar in gebruik zal worden genomen. Toch is het voor de
voortgang en verdere planvorming nodig om een keuze voor een voorkeursvariant te
maken en deze aan het Presidium voor te leggen.
Er zijn voor beide varianten, zowel het handhaven van de huidige situatie als het
aanpassen van gebouwdeel Nieuwbouw, door de commissieleden argumenten naar
voren gebracht. De ene helft van de commissie geeft aan voorkeur te hebben voor de
tussenvariant. De andere helft van de commissie geeft aan voorkeur te hebben voor
de variant bestaande situatie.
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De commissievoorzitter concludeert dat de commissie het Presidium geen eenduidig
advies kan geven. Hierbij wordt opgemerkt dat alle leden van de commissie kunnen
leven met de uiteindelijke beslissing van het Presidium.
De commissie spreekt ten slotte in algemene zin de wens uit dat architect Pi de Bruijn
als architect wordt betrokken bij de uitwerking van de door het Presidium te kiezen
variant in gebouwdeel Nieuwbouw. De commissie is hierbij van mening dat Pi de Bruijn
de mogelijkheid en de ruimte moet krijgen een review van het Structuurontwerp op te
stellen en zijn advies over mogelijke bijstelling daarvan voor te leggen aan de BBC en
het Presidium.

4. Rondvraag/sluiting
De commissievoorzitter stelt voor dat de aan de vragen en opmerkingen aangepaste
oplegnotitie aan het Presidium inzake
B67 en de op basis van deze vergadering nog op te stellen oplegnotitie aan het
Presidium inzake renovatie Binnenhof/ gebouwdeel Nieuwbouw vanavond aan de
commissieleden zal worden voorgelegd. Eventuele opmerkingen en wijzigingen kunnen
aan de griffier worden doorgegeven. De griffier zal de oplegnotities vervolgens per
ommegaande doorsturen aan het secretariaat van het Presidium.
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