Griffie commissies Bestuur en Onderwijs

Verslag van de vergaderingen van de
Bouwbegeleidingscommissie op 7 juni 2018

Bouwbegeleidingscommissie
M.J. van der Leeden

Aanwezige leden: Mevrouw Tellegen (voorzitter), de heer Ronnes (CDA), de heer
Paternotte (D66), de heer Öztürk (Denk), mevrouw Patricia Tripels en Suzanne
Nollen(namens personeel Tweede Kamer)
Adviseurs: de heer Dijckmeester (Rijksvastgoedbedrijf), mevrouw Vroege
(Rijksvastgoedbedrijf) en de heer Duijzer (directeur Bedrijfsvoering en Informatisering
Tweede Kamer)
Van der Leeden (griffier) en De Vos (adjunct-griffier)
Verslag: de heer Van der Kraan
Opening
De Voorzitter heet welkom in de commissie mevrouw Tripels en mevrouw Nollen die
het personeel van de Tweede Kamer zullen vertegenwoordigen. Verder deelt zij mee
dat de heer Sjoerd Kuipers, voorheen vertegenwoordiger namens de ambtelijk
secretarissen in de commissie, m.i.v. de volgende vergadering zal worden vervangen
door mevrouw Isabella Kuivenhoven. De heer Nijboer zal als vertegenwoordiger van de
PvdA-fractie worden vervangen door de heer Kerstens. De heer Grashoff heeft de
Tweede Kamer verlaten. Zijn opvolger in de BBC is nog niet bekend.
1.

Concept-verslag vergadering BBC van 19 april 2018

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. N.a.v. het verslag vraagt de heer Paternotte
om de beleidsbrief van de staatssecretaris n.a.v. het eerder gehouden AO bij het
verslag te voegen. Dit wordt toegezegd.
2.

Beslisdocument van het Rijksvastgoedbedrijf betreffende Tijdelijke
Huisvesting Tweede Kamer

Het RVB legt aan de BBC enkele keuzes voor die in het kader van het D.O. moeten
worden gemaakt. Deze keuzes worden toegelicht door architectenbureau ZECC.
a. Plenaire zaal
De BBC stemt in met de uitvoering van de balustraderand van de tribune die in
overleg met de beveiligingsdienst van de Tweede Kamer is bepaald. Wel stelt de
BBC dat t.a.v. de glaskwaliteit de resultaten van het lopende veiligheidsonderzoek
naar het incident van enkele weken geleden nog invloed moeten kunnen hebben.
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b.

Commissiezalen

De BBC is akkoord met het hergebruik van de onderstellen van het huidige
meubilair van de commissiezalen. De commissiezalen op het Binnenhof worden
gefaseerd afgebouwd, tijdens het zomerreces. Er is altijd één van de drie grote
commissiezalen ter beschikking. De BBC stemt verder in met de materiaal- en
kleurkeuze van de commissiezalen.
c. Rookruimte buiten
Tot slot van dit agendapunt spreekt de BBC over het al dan niet inrichten van een
rookruimte buiten. De BBC is van oordeel dat de nu voorziene rookruimtes op de
eerste etage (voor leden) en op de tweede etage moeten volstaan. Een
buitenruimte voor rokers wordt niet noodzakelijk geacht. De heer Duijzer voegt
daar nog aan toe dat in bijzondere gevallen een tijdelijke rookruimte eenvoudig te
realiseren valt.
3.

Stand van zaken kinderopvang tijdens tijdelijke huisvesting

De Tweede Kamer heeft samen met het RVB een onderzoek uitgevoerd naar de
mogelijkheden ‘de Kleine Kamer’ ten tijde van de renovatie in B67 te huisvesten. Een
kinderdagverblijf realiseren in B67 is, op grond van de wettelijke inrichtingseisen
gesteld aan kinderdagverblijven en op veiligheidsgronden gerelateerd aan de inrichting,
de architectuur en de locatie van het gebouwencomplex B67, geen haalbare optie.
Daarna heeft “ZO kinderopvang” gezocht naar alternatieve ruimten rondom B67 om de
kinderopvang te huisvesten. Deze haalbaarheidsstudie geeft aan dat de
aantrekkelijkste optie is om “ZO kinderopvang” te realiseren in het gebouwencomplex
Babylon (loopafstand van B67 ongeveer 200 meter).
De BBC heeft als randvoorwaarde meegegeven dat een externe huisvesting acceptabel
is wanneer de afstand tot B67 redelijk is en dezelfde voorwaarden en faciliteiten gelden
als in de huidige voorziening. De heer Duijzer bevestigt dat dit het geval is in de nu
voorgestelde optie. Verder verifieert de BBC dat de ouders die betrokken zijn bij ‘de
Kleine Kamer’ positief staan t.o.v. van deze oplossingsrichting. Dit kan worden
bevestigd n.a.v. een informatiebijeenkomst die op 24 april jl. is gehouden. Op grond
hiervan geeft de BBC de Tweede Kamerorganisatie groen licht om door te gaan op deze
weg. Wel brengt de voorzitter dit onderwerp ter sprake in het Presidium.
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4.

Percentageregeling beeldende kunst

De heer Dijckmeester licht toe dat 1% regeling voor beeldende kunst in gebouwen
wordt toegepast onder auspiciën van de Rijksbouwmeester als voorzitter van een
speciale kunstcommissie. De Tweede Kamer beschikt sinds enige tijd over een eigen
kunstcommissie, maar het gaat hier dus om twee verschillende commissies.
De BBC wil op grond hiervan de voorzitter van de kunstcommissie Tweede Kamer
afvaardigen naar de beide 1% kunstcommissies voor de tijdelijke huisvesting en de het
Binnenhof na de renovatie. De heer Pechtold zal hier voor worden benaderd. Ook dit
onderwerp wordt in het Presidium aan de orde gesteld.
5.

Procedure Vlekkenplan

De BBC stelt vast dat een belangrijke fase voor vele Kamerbewoners de indeling en
plaatsing in B67 zal blijken te zijn. Het is dan ook nodig om dit in een vroegtijdig
stadium in de organisatie te bespreken. Daartoe ligt het volgende voorstel ter tafel:
Omdat het gaat om een voor de Tweede Kamer geheel nieuw gebouw met zijn eigen
architectonische voor- en nadelen is het voornemen om deze eerste fase in nauwe
samenwerking met alle gebruikers te doorlopen. Zo krijgt elke gebruikersgroep de
gelegenheid om wensen en eisen te toetsen aan de mogelijkheden van het gebouw en
de andere gebruikers. In samenspraak kan zo de meest wenselijke indeling tot stand
komen. De vorm waarin dit kan plaatsvinden is door het organiseren van een
workshop, waar alle gebruikers vertegenwoordigd door de ambtelijk secretarissen van
de fracties en de diensthoofden van het ambtelijk apparaat van de Kamer aan
deelnemen. De resultaten van deze procedure worden voorgelegd aan de BBC en het
Presidium. De workshop zal medio september plaatsvinden.
De BBC stemt in met deze aanpak.
6.

Projectmanager huisvesting en renovatie – lid MT

De heer Duijzer licht toe dat in een eerdere procedure om een projectdirecteur te
werven veel kandidaten moeite bleken te hebben met de aanstellingsperiode van drie
jaar. Ook waren er relatief weinig reacties op de vacature. De voorzitter geeft aan dat
in het Presidium over deze situatie is gesproken en dat men besloten heeft de werving
te staken en in plaats daarvan een werving te starten voor een volwaardig 3e MT-lid,
die naast andere portefeuilles ook verantwoordelijk wordt voor de tijdelijke huisvesting
en renovatie. Dat is goed voor de continuïteit en voor de verlichting van het
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takenpakket van de Griffier en de tweede directeur. De BBC neemt hier met
instemming kennis van.
7.

Terugkoppeling na AO Renovatie Binnenhof van 23 mei 2018

De voorzitter doet verslag van het verloop van het Algemeen Overleg dat is gehouden
met staatssecretaris Knops over de renovatie van het Binnenhof. Zij memoreert in het
bijzonder de inbreng van de heer Kops in dit AO, waar hij als woordvoerder vanuit de
PVV optrad. De voorzitter is van mening dat het ongemakkelijk is wanneer een BBC-lid
tevens in de commissie van Binnenlandse Zaken functioneert. De rollen van gebruiker
van een gebouw in de BBC en als woordvoerder politieke afwegingen maken in de
commissie van Binnenlandse Zaken, kunnen elkaar in de weg zitten. Maar uiteraard is
het aan elke fractie om hier keuzes in te maken.
Wel had zij moeite met de inbreng van de heer Kops op het punt van het functioneren
van de BBC. De heer Kops benadrukte in het AO dat de beraadslagingen in de BBC niet
transparant zijn en dat wat hem betreft er dan teveel in de achterkamertjes wordt
geregeld. De voorzitter - en met haar de aanwezige leden van de BBC - herkennen zich
niet in dat beeld. Wel is de BBC bereid om waar mogelijk en wenselijk verslagen en
andere documenten van de BBC openbaar te maken. Omdat niet alle leden van de
commissie aanwezig zijn, waaronder de heer Kops, besluit de BBC een voorstel
daarvoor in een emailprocedure aanhangig te maken. Daaruit is naar voren gekomen
dat de volgende leden hebben ingestemd met de door de commissievoorzitter
voorgestelde werkwijze voor openbaarmaking van stukken die in de BBC worden
besproken: Paternotte, Tielens, Beckerman, Ronnes, Nollen, Kerstens, en Öztürk. Het
lid Kops is niet akkoord met het voorstel en pleit voor volledige openbaarmaking van
de BBC-stukken. Het lid Beckerman stelt aanvullend voor om de verslagen van de BBC
met terugwerkende kracht openbaar worden gemaakt. Dit betekent dat een
meerderheid het voorstel steunt. In de volgende BBC-vergadering zal de nadere
uitwerking van de nieuwe werkwijze aan de orde komen.
Rondvraag/sluiting
De heer Öztürk stelt aan de orde het aantal rustruimtes dat in B67 aanwezig is. De
heer Dijckmeester antwoordt dat in B67 meer rustruimtes zullen zijn dan in de huidige
Tweede Kamergebouwen.
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Verder stelt de heer Öztürk voor om als BBC en zijn adviseurs na het zomerreces een
informele bijeenkomst te organiseren. De BBC stemt hier van harte mee in. De
voorzitter nodigt de ambtelijke organisatie uit om hiervoor voorstellen te doen.
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