Griffie commissies Bestuur en Onderwijs

Verslag van de vergadering van de
Bouwbegeleidingscommissie op 7 februari 2019

Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: Mevrouw Tellegen (VVD) (voorzitter), mevrouw Kuiken (PvdA), de
heer De Groot (D66), mevrouw Broeders (namens het fractiepersoneel), de heer
Özturk (DENK), mevrouw Nollen en mevrouw Tielens (beiden namens ambtelijk
personeel Tweede Kamer), de heer Ronnes (CDA) en de heer Smeulders (GroenLinks)
Adviseurs: mevrouw Roos (Griffier), de heer Kuenzli (programmadirecteur huisvesting),
de heer Dijckmeester (Rijksvastgoedbedrijf)
Externe genodigden: mevrouw Vroege (Rijksvastgoedbedrijf)
Griffier: mevrouw Konings
Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV) en mevrouw Beckerman
(SP)

1.

Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de heer Smeulders, als
vervanger van mevrouw Diks, die door ziekte tijdelijk afwezig is. Zij stelt voor om eerst
de renovatie te bespreken en daarna de tijdelijke huisvesting.1
Zij meldt tevens dat de heer Kops zijn opmerkingen over het Herziene Programma van
Eisen (PvE) per e-mail heeft doorgegeven. Ten aanzien van pagina 14 merkt de heer
Kops op dat wat de leden van de PVV-fractie betreft de Kamer geen voorbeeldfunctie
heeft als het gaat om duurzaamheid en dat deze leden niet akkoord gaan met het
versnellen van de mogelijkheden om uitsluitend gebruik te maken van schone
energiebronnen voor verwarming, koeling en benodigd elektrisch vermogen. Ten
aanzien van pagina 57 merkt de heer Kops op dat een stilteruimte ongewenst en
onnodig is.
2. Conceptverslag BBC-vergadering 31 januari 2019
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Concept-verslag BBC-vergadering van 11 december 2018
Het verslag is zonder wijzigingen vastgesteld.
1

In dit verslag is de oorspronkelijke indeling van de agenda aangehouden.
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4. Notitie voorlopige planning behandeling kerndocumenten
De commissievoorzitter licht toe dat de planning de komende tijd intensief is en dat zij
hoopt dat na het krokusreces één vergadering per maand voldoende zal zijn.
5. Werkbezoek aan het Nationale Parlement van Oostenrijk te Wenen
De commissievoorzitter zal per e-mail twee data voorleggen. Een commissielid geeft
aan bij voorkeur per trein te willen reizen.
6. Notitie inrichting plenaire zaal
Bart Kellerhuis van Zecc Architecten geeft een presentatie over de inrichting van B67.
Het zwaartepunt van de presentatie ligt bij de plenaire zaal.
De reactie van de BBC-leden op de ontwerpen is positief. Een commissielid vraagt of er
voldoende aandacht aan de luchtverversing in de plenaire zaal wordt besteed. De heer
Kellerhuis antwoordt hierop bevestigend. Een ander commissielid vraagt of het staand
vergaderen in een of meer commissiezalen mogelijk blijft, waarop de heer Kellerhuis
aangeeft dat hiermee ook in B67 geëxperimenteerd zal blijven worden. Een derde
commissielid vraagt naar de beveiliging in de commissiezalen. Dit maakt onderdeel uit
van de contourennota Veiligheid en zal worden meegenomen ook in de tijdelijke
huisvesting.
De commissievoorzitter geeft aan dat alle fracties en andere gebruikers een dergelijke
presentatie kunnen krijgen. De heer Kuenzli geeft aan dat dit inderdaad de bedoeling is
en dat het goed zou zijn als iedereen deze presentatie te zien krijgt. Ook de inrichting
van de werkkamers zal daarin worden opgenomen.
7. Notitie Kinderdagverblijf
De heer Kuenzli geeft een toelichting op de varianten voor het kinderdagverblijf in de
tijdelijke huisvesting. Hij licht toe dat er sinds de vorige bespreking veel alternatieve
locaties in de buurt zijn onderzocht, maar dat deze inspanningen niets hebben
opgeleverd. Hij adviseert de BBC te kiezen voor de variant van een kinderdagverblijf in
het logement. Dit heeft onder meer als voordeel dat het verblijf hier permanent kan
worden gevestigd (langetermijninvestering) en dat er een buitenruimte is. Er zijn ook
een aantal aandachtspunten. Zo is het van belang dat er geen hinder mag zijn bij
parlementaire enquêtes die daar zullen plaatsvinden.
De BBC geeft aan dat de variant in het logement ook haar voorkeursvariant is. Een
commissielid vraagt daarbij wel om een oplossing voor het probleem dat de
buitenruimte nu gebruikt wordt als rookruimte, en dat voorkomen moet worden dat de
kantoren die grenzen aan de buitenplaats geluidshinder zullen ondervinden. Een ander
commissielid vraagt om een oplossing voor de steile trap en naar de mening van de
oudercommissie. Ook andere leden geven aan dat zij hechten aan de mening van de
oudercommissie. De heer Kuenzli geeft aan dat de indruk van de beheerder van de
Kinderopvang goed is, maar dat de oudercommissie nog betrokken dient te worden. Hij
acht het logisch om dit te doen voordat de BBC definitief advies kan gegeven.
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8. Conceptadvies van de BBC inzake het Herziene Programma van Eisen
Renovatie Binnenhof
De commissievoorzitter meldt dat twee commissieleden gebruik hebben gemaakt van
de mogelijkheid om schriftelijk input aan te leveren. De inbreng van een van de leden
is reeds gedeeld bij aanvang van de vergadering. Een ander commissielid heeft per email aangegeven te hechten aan flexibiliteit en medegebruik van het gebouw (n.a.v.
pagina 6), een goed klimaat in de plenaire zaal, een (vorm van een) fysieke scheiding
tussen de publieke tribune en Kamerleden en een slimme oplossing voor calamiteiten in
de Statenpassage. Ook vraagt dit commissielid wat bedoeld wordt met de voorgestelde
publiek-private samenwerking om de kosten van verduurzaming te verdelen.
De commissievoorzitter meldt verder dat er onder haar voorzitterschap een
constructieve bijeenkomst heeft plaatsgevonden tussen de ambtelijk secretarissen van
de fracties en het projectteam tijdelijke huisvesting en renovatie. In het conceptadvies
dat vandaag voorligt, zijn de aanvullingen die uit dit overleg zijn gekomen reeds
verwerkt. Zij geeft voorts aan bij de renovatie te hechten aan het betrekken van alle
gebruikersgroepen. Naast de pers zijn dat de Kamerleden, fractiemedewerkers en
ambtenaren. De commissievoorzitter zal in de volgende vergadering van de BBC een
voorstel doen om de positie van fractiemedewerkers in de BBC steviger te verankeren.
Het conceptadvies dat voorligt, wordt besproken. Een commissielid stelt voor de
wensen van de Kamer op het gebied van duurzaamheid prominenter in de eindredactie
van het PvE op te nemen, om circulariteit meer aandacht te geven en om de renovatie
te benutten om gezondheid te stimuleren. Gezondheid raakt aan drie punten: de
looproutes, de fietsenstalling en fitnessvoorzieningen/douches. In aanvulling op de
hierover al in het PvE opgenomen punten is het van belang dat goede looproutes
tussen gebouwdelen, met zo mogelijk goed gepositioneerde trappenhuizen, het lopen
stimuleren, ook tussen verdiepingen. De aanwezige leden van de BBC zijn het eens met
deze voorgestelde aanvullingen op het advies. Een ander commissielid stelt twee
verhelderende vragen over de bufferzones en de grootte van de fractiekamer. Een
commissielid vraagt wanneer nader wordt besloten over duurzaamheid. De heer
Kuenzli licht toe dat er gekeken zal moeten worden naar wat dit zal betekenen voor de
budgetuitbreiding, waarna een politieke afweging gemaakt kan worden. De
commissievoorzitter benadrukt dat de BBC een groep van gebruikers is, het is aan de
politiek om besluiten over financiën te nemen en om de controlerende taak uit te
oefenen. Leden van de BBC dienen hun politieke rol dus niet in deze commissie te
vervullen.
Ten aanzien van het vervolg meldt de heer Kuenzli dat er een licht aangepaste versie
van het PvE wordt opgesteld, waarin de correcties en aanvullingen worden verwerkt.
Dit zal gelijktijdig met het advies van de BBC in het Presidium worden behandeld.
9. Ambitiedocument en addendum
De heer Kuenzli licht op verzoek van de commissievoorzitter het addendum op het
Ambitiedocument, zoals opgesteld door het projectteam tijdelijke huisvesting en
renovatie, toe. Het Ambitiedocument (een soort inspiratiedocument voor de creatieve
geest van de architect) uit 2015 beschrijft in grote lijnen de ambities ten aanzien van
de renovatie. Het bevat geen concrete eisen, maar eerder ‘het grotere verhaal’. Tijdens
de uitwerking van het PvE is bijgestuurd op onderdelen van Ambitiedocument. Die zijn
in het addendum opgenomen. De processen in de bouw lopen immers nooit helemaal
lineair.
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De BBC wil graag weten wat in deze fase precies de status is van het Ambitiedocument,
hoe belangrijk het is en wat het, nu het PvE herzien is, eigenlijk nog toevoegt. De BBC
constateert dat met het verschijnen van het Herziene PvE, dat eveneens ambities
bevat, het inmiddels dubbelop zou zijn om ook te werken met een Ambitiedocument.
De BBC adviseert het PvE leidend te laten zijn bij de renovatie.
10.

Rondvraag en sluiting

De commissievoorzitter sluit de vergadering, dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en
kondigt aan dat de leden het definitieve advies aan het Presidium over het PvE digitaal
tegemoet kunnen zien.
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