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Governance voor de renovatie van het Binnenhof
 Organogram besluitvorming gebruikers Binnenhof

Deze weergave van de governance voor de renovatie 
van het Binnenhof is geactualiseerd in november 2020



Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken
De politieke controle van de renovatie van het Binnenhof is in handen van de Vaste Commissie voor Binnenlandse 
Zaken van de Tweede Kamer. Deze commissie voert daarover het debat met de staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Bewindspersoon van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Staatssecretaris Raymond Knops is als bewindspersoon verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) 
Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het  
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor het 
beheer en de instand houding van onder andere het Binnenhof.

Stuurgroep Binnenhof
De Stuurgroep Renovatie Binnenhof ziet er onder onafhankelijk voorzitterschap op toe dat het project binnen 
de vastgelegde randvoorwaarden wordt uitgevoerd en de doelstellingen worden behaald. De voorzitter van de 
Stuurgroep rapporteert aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Renovatiecommissie
De Renovatiecommissie onder voorzitterschap van de projectdirecteur Renovatie Binnenhof is ingericht voor de 
begeleiding op strategisch niveau. De begeleiding door de Renovatiecommissie gebeurt door het vaststellen van 
kaders en het geven van instemming op de aangeboden documenten. Ook bepaalt de commissie welke stukken 
ter vaststelling worden voorgelegd aan de Stuurgroep Binnenhof. Het Rijksvastgoedbedrijf stelt de agenda en de 
benodigde  documenten voor de Renovatiecommissie op.

Ambtelijke Regiegroep
Het doel van de Ambtelijke Regiegroep is te bewaken dat de opdracht blijft passen binnen het beschikbare 
budget. De Regiegroep draagt er aan bij dat het project voorspelbaar is en beheerst wordt uitgevoerd.   
De Regiegroep wordt ontbonden nadat het ontwerpproces is voltooid. 

Kwaliteitsteam
Het kwaliteitsteam adviseert gevraagd en ongevraagd over onder andere de architectuur en de stedelijke  
inpassing van het Binnenhofcomplex. Het Kwaliteitsteam staat onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. 
Leden zijn het hoofd Stedenbouw & Planologie van de gemeente Den Haag, de algemeen directeur van de  
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), een deskundige (Technische Universiteit Delft) op het gebied van 
installaties en duurzaamheid en een deskundige (Universiteit Leiden) in politieke geschiedenis.

Challenge board
De Challenge Board beoordeelt het proces van contractering en contractbeheer. De Challenge Board wordt  
gevormd door vier externe deskundigen en twee deskundigen van het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied van 
contractvorming en contractbeheer. De Challenge Board rapporteert aan de projectdirecteur Renovatie  
Binnenhof (Rijksvastgoedbedrijf).

Kernteam Omgeving Binnenhof
Het Binnenhof, kern van de historische binnenstad van Den Haag, blijft leefbaar en aantrekkelijk tijdens de 
renovatie. Dit is samen met bewoners, ondernemers en instellingen uit de omgeving geformuleerd in het plan 
van aanpak ‘Renovatie Binnenhof, met oog voor de omgeving’. Het Kernteam Omgeving Binnenhof (KOB) is na 
oplevering van het plan van aanpak in 2017 van start gegaan om een omgevingsprogramma te realiseren. 

Besluitvorming gebruikers Binnenhof

governance voor de renovatie van het binnenhof 
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