Verslag van de vergadering van de
Bouwbegeleidingscommissie op 27 juni 2019

Griffie commissies Bestuur en Onderwijs
Bouwbegeleidingscommissie
R. Konings

Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer Kops (PVV),
de heer Ronnes (CDA), de heer De Groot (D66), mevrouw Diks (GL), de heer Öztürk
(DENK), mevrouw Broeders en de heer Roza (namens het fractiepersoneel), mevrouw
Nollen (namens het ambtelijk personeel)
Aanwezige adviseurs: mevrouw Roos (griffier), de heer Van Rhijn (directeur
huisvesting, renovatie en financiën van de Kamer)
Aanwezige genodigden: mevrouw Arib (Kamervoorzitter, eerste half uur van de
vergadering aanwezig), de heer Pechtold (procesvoorzitter renovatie en planning,
tweede half uur van de vergadering aanwezig)
Griffier: mevrouw Konings
Adjunct-griffier: mevrouw Burger
Afwezig met bericht van verhindering: mevrouw Kuiken (PvdA), mevrouw TielensTripels (namens het ambtelijk personeel). Afwezig: mevrouw Beckerman (SP).
1. Opening en mededelingen
De commissievoorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Conceptverslag BBC-vergadering van 16 mei 2019
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie (in aanwezigheid van
de Kamervoorzitter)
Tijdens de vergadering van 16 mei 2019 is gesproken over de samenwerking
tussen Presidium en BBC. De leden van de BBC gaven toen aan dat de
terugkoppeling van het Presidium over de uitgebrachte adviezen beter zou kunnen,
dat zij veel ontwikkelingen over de renovatie helaas via de media moesten
vernemen en dat zij behoefte hebben aan een duidelijke taakomschrijving. De
commissievoorzitter heeft de opmerkingen en vragen aan de orde gesteld in het
Presidium.
De Kamervoorzitter dankt de BBC dat zij de gelegenheid heeft gekregen om deel te
nemen aan de vergadering om bovenstaande zaken met de BBC-leden te
bespreken. Ten eerste spreekt zij haar waardering uit voor het belangrijke werk dat
de BBC-leden in de afgelopen periode verricht hebben. Het Presidium heeft een
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eigen verantwoordelijkheid inzake de renovatie en is bestuurlijk verantwoordelijk
voor het hele renovatieproces. Besluiten over de renovatie vinden in het Presidium
als bestuurlijk gremium plaats. De BBC is als een adviescommissie ingesteld door
het Presidium en adviseert het Presidium vanuit het gebruikersperspectief over alle
ontwerpdocumenten aangaande de renovatie. Het politieke proces verloopt via de
vaste commissie van Binnenlandse Zaken. Alle adviezen van de BBC zijn (op enkele
details na) tot nu toe door het Presidium overgenomen. De Presidiumbrieven inzake
de renovatie worden altijd in afschrift naar de BBC gestuurd.
De Kamervoorzitter geeft aan dat er de afgelopen periode tussen het ministerie van
Binnenlandse Zaken (BZK) / het Rijksvastgoedbedrijf en de Tweede Kamer veel
onduidelijkheid is ontstaan over de voortgang van de renovatie. Het Presidium
heeft daarom middels drie brieven aan de staatssecretaris van BZK haar zorgen
geuit en enkele knelpunten aan de orde gesteld. Dit betrof onder andere het
draagvlak voor de architectenkeuze en de geheimhoudingsplicht. Om de impasse te
doorbreken hebben de staatssecretaris van BZK en het Presidium in samenspraak
een procesvoorzitter renovatie en planning, de heer Pechtold, aangesteld om te
voor 1 juli 2019 te adviseren over het vervolg.
De leden van de BBC stellen de Kamervoorzitter enkele vragen. De BBC geeft aan
behoefte te hebben aan een organogram waarin de taken en
verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen binnen de Kamer uitgewerkt
worden. De Kamervoorzitter geeft aan dat zij er eveneens aan hecht de rollen van
de betrokken spelers goed te scheiden. De commissievoorzitter concludeert dat er
een voorstel zal worden uitgewerkt voor een duidelijke taakomschrijving en voor
een betere terugkoppeling tussen het Presidium en BBC. De leden zullen dit op
korte termijn ontvangen.
4. Aanstelling van een procesvoorzitter renovatie en planning voor de
komende periode (in aanwezigheid van de heer Pechtold)
De commissievoorzitter heet de procesvoorzitter renovatie en planning, de heer
Pechtold, van harte welkom. Hij licht op hoofdlijnen de stand van zaken toe. De
afgelopen weken heeft de procesvoorzitter gesproken met diverse partijen die
betrokken zijn bij de renovatie, zoals het Rijksvastgoedbedrijf, de staatssecretaris
van BZK, de Landsadvocaat, de Kamervoorzitter, de voorzitter van de BBC en
andere mensen uit de Kamerorganisatie. Na het weekend zal hij zijn bevindingen
en advies uitbrengen aan het Presidium en de staatssecretaris van BZK, op wiens
beider verzoek hij is aangesteld. De procesvoorzitter constateert dat de tijdelijke
huisvesting en renovatie qua planning en financiën in grote lijnen nog op schema
zitten, maar dat er enkele knelpunten zijn in de governance, de geheimhouding en
de definitie van het begrip sober en doelmatig. Daar wordt nu aan gewerkt.
De procesvoorzitter geeft aan dat er een nieuw Voorlopig Ontwerp (VO) wordt
gemaakt. Dit is in de planning nog steeds haalbaar, ook als de VO-fase iets langer
duurt. Bij de uitwerking van het Definitief Ontwerp (DO) kan weer wat ingelopen
worden in de tijd.
De leden van de BBC merken op dat sober- en doelmatigheid voorop staan, maar
dat het ook doelmatig kan zijn dat het gebouw van de Tweede Kamer allure heeft
en dient te behouden. Voorts stellen de leden van de BBC de procesvoorzitter een
aantal vragen, onder andere over de transparantie van het renovatieproject. De
procesvoorzitter geeft aan dat ook hij het belangrijk vindt dat er meer openbaar
gemaakt moet worden. Dat daarbij rekening gehouden dient te worden met
veiligheidsaspecten, is evident.
De procesvoorzitter verwacht dat de staatssecretaris van BZK op korte termijn, nog
voor het reces, een brief zal sturen met een voorstel voor het vervolgproces. De
commissievoorzitter stelt voor deze brief af te wachten en vervolgens via de e-mail
de vervolgstappen voor de BBC in kaart te brengen.
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5. Rondvraag en sluiting
De commissievoorzitter bedankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering.
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