Verslag van de vergadering van de
Bouwbegeleidingscommissie op 16 mei 2019

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer Kops (PVV),
de heer Ronnes (CDA), mevrouw Diks (GL), mevrouw Beckerman (SP), de heer Öztürk
(DENK), mevrouw Broeders en de heer Roza (namens het fractiepersoneel), mevrouw
Tielens en mevrouw Nollen (beiden namens het ambtelijk personeel)
Aanwezige adviseurs: de heer Van Rhijn (directeur huisvesting, renovatie en financiën
van de Kamer), de heer Kuenzli (projectdirecteur renovatie van de Kamer), de heer
Zeinstra (trainee programma tijdelijke huisvesting en renovatie), mevrouw Wouters
(projectleider renovatie)
Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: mevrouw Burger
Afwezig met bericht van verhindering: de heer De Groot (D66) en mevrouw Kuiken
(PvdA)
1. Opening en mededelingen
De commissievoorzitter heet iedereen van harte welkom. Mevrouw Diks is na een
periode van afwezigheid opnieuw benoemd tot lid van de BBC (in plaats van het lid
Smeulders). De BBC neemt onder grote dankzegging afscheid van de heer Kuenzli.
Mevrouw Wouters stelt zich voor als nieuwe projectleider renovatie van de Kamer.
2. Conceptverslag BBC-vergadering van 19 maart 2019
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Ten aanzien van de renovatie vraagt een commissielid of het klopt dat de inrichting van
de werkplekken, de locatie van het Statenlokaal en de inrichting en functie van de
Schepelhal nog nader uitgewerkt dienen te worden. De directeur huisvesting bevestigt
dit.
3. Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie
De commissievoorzitter licht toe dat deze vergadering is bedoeld om de stand van
zaken ten aanzien van de tijdelijke huisvesting en renovatie te bespreken. Sinds de
laatste vergadering op 19 maart jl. is er met betrekking tot de renovatie veel gebeurd.
Het is belangrijk dat de informatiepositie van alle BBC-leden (de Kamerleden,
vertegenwoordigers van het fractiepersoneel en vertegenwoordigers van het ambtelijk
personeel) gelijk is.
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De directeur huisvesting geeft een update over de stand van zaken. Ten aanzien van
de renovatie is het Presidium in afwachting van een antwoord van de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken op haar brief d.d. 25 april 2019. In deze brief staat dat zolang
het Presidium niet beschikt over de gevraagde informatie, het geheimhoudingsregime
niet is opgeheven en er geen architect is aangesteld waarin zij vertrouwen heeft, zij
zich genoodzaakt ziet om op dit moment pas op de plaats te maken door participatie in
de verschillende gremia van het project op te schorten. Daarnaast wacht de Kamer op
een reactie van de staatssecretaris op de aangenomen moties over de renovatie van
het Binnenhof. Zodra de reactie(s) is ontvangen, zal naar verwachting meer duidelijk
worden over de vraag hoe nu verder. Voorts meldt de directeur huisvesting dat de
Contourennota beveiliging inmiddels is vastgesteld en dat er een Programma van Eisen
(PvE) Beveiliging wordt opgesteld. Dit PvE Beveiliging is een aanvulling op het
Functioneel PvE.
Wat de agenda van de BBC betreft is het beoordelen van het herziene VO 100% in
principe de volgende stap. Het vaststellen van het VO 100% is voorzien vóór de zomer.
Diverse BBC-leden zijn bezorgd dat de hierboven beschreven impasse kan leiden tot
vertraging van het renovatieproject.
De BBC spreekt over de governance-structuur binnen de Kamer. De
commissievoorzitter brengt in dat er een politieke lijn (commissie Binnenlandse Zaken)
en een gebruikerslijn (Presidium, geadviseerd door de BBC) is en dat het streven is en
blijft – hoe lastig in dit stadium van het renovatieproces ook - deze lijnen zoveel
mogelijk uit elkaar te houden. Een commissielid verwacht dat de uitspraken van de
Kamer over de moties nu het startpunt zijn voor staatssecretaris.
In het bijzonder discussieert de BBC over de verhouding en informatie-uitwisseling
tussen de BBC en het Presidium. Eén van de leden hecht eraan te melden dat de BBC
het Presidium er nooit op heeft gewezen dat het werk van de architecten niet conform
het Programma van Eisen zou zijn (los van het feit dat de BBC ook positief heeft
geadviseerd over de adviezen van Pi de Bruijn) en vraagt op basis van welke informatie
het Presidium heeft geconcludeerd dat er een probleem is met de architectenkeuze. De
commissievoorzitter licht toe dat zowel de BBC als het Presidium hechten aan
soberheid en doelmatigheid bij de uitwerking van de renovatieplannen. Het Presidium
heeft geconcludeerd dat een aantal onderdelen uit het ontwerp van het bureau OMA
voor gebouwdeel N niet aan deze uitgangspunten voldoen.
Aan de ene kant wordt aangegeven dat er begrip is voor het standpunt van het
Presidium; het is van belang om de architect van het huidige gebouw, Pi de Bruijn, bij
de renovatie te betrekken. Aan de andere kant wordt gesteld dat het Presidium de BBC
onvoldoende heeft teruggekoppeld over haar besluitvorming hierover. De leden hebben
veel uit de krant moeten vernemen. De leden geven aan dat als de BBC goed wil
kunnen blijven functioneren als adviesorgaan, dit in het vervolg anders moet. De BBC
stelt het wel op prijs dat zij afschriften heeft ontvangen van de brieven van het
Presidium aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken.
De BBC stelt vast dat er nu drie zaken van belang zijn. Ten eerste de verwachte reactie
van de staatssecretaris op de brieven van het Presidium en op de uitvoering van de
moties. Ten tweede de governance-structuur en ten derde de transparantie.
Wat de governance betreft wil de BBC de periode waarin de Kamer wacht op reacties
van de staatssecretaris gebruiken om intern heldere afspraken te maken met het
Presidium over 1) de rol en taken van de BBC als vertegenwoordiger van de gebruikers
en adviescommissie van het Presidium en 2) over de wijze van terugkoppeling vanuit
het Presidium aan de BBC als het om besluiten gaat inzake de renovatie. Afgesproken
is schriftelijk te inventariseren welke vragen de leden in de richting van het Presidium
hebben als het gaat om de rol van de BBC voor de komende periode. De
commissievoorzitter zal deze vragen in de eerstvolgende vergadering van het
Presidium aan de orde stellen. Diverse leden geven tot slot aan graag in gesprek te
willen met (een delegatie van) het Presidium.
Tot slot wordt gevraagd naar de voortgang van het gereedmaken van de tijdelijke
huisvesting in B67. De directeur huisvesting informeert de BBC dat dit op schema ligt.
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4. Rondvraag en sluiting
De commissievoorzitter sluit de vergadering.
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