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Sober en doelmatig | De verbouwing van het Binnenhof gaat over onszelf. Zij ligt daarom onder een 

vergrootglas van de samenleving. Vanaf 2020 wordt het Parlement elders ondergebracht en de 

verbouwing moet in één keer binnen 5,5 jaar afgerond worden voor 475m. Bijna een half miljard. 

 

In control | Een heleboel geld. We moeten niet de debatten van 2015/16 overdoen: de keuze voor 

de kortste verbouwing tegen de laagste kosten is gemaakt en wij kunnen ons niet veroorloven dat bij 

de verbouwing van ons eigen huis meer tijd en/of meer geld wordt besteed dan begroot of dat er 

dingen echt mis gaan. Ik dank de staatssecretaris voor zijn brief waarin hij aangeeft hoe hij grip wil 

houden op planning en budget. Is bij zo’n groot project een jaarlijkse rapportage niet wat weinig? Wil 

hij toezeggen tweejaarlijks de Kamer informeren? 

 

Overschrijdingen | Ik begrijp– en steun - dat vanuit veiligheidsoverwegingen niet alles publiek wordt 

gemaakt. Tegelijkertijd zullen we wel om de consequenties van gemaakte keuzes over kosten en 

planning te beoordelen informatie moeten krijgen. De begroting is bijvoorbeeld gebaseerd op een 

verhouding van 70% voor herstel en 30% verbetering. Staan dat soort verhoudingen vast en wordt 

daar over gerapporteerd als dat veranderd. Zelfde vraag wil ik stellen voor de verhouding kosten 

tijdelijke huisvesting verbouwing ? De staatssecretaris is van plan de regeling grote projecten te 

volgen, doet hij dat ook volledig ?  

 

Voorontwerp / Den Bosch | Het is duidelijk dat nieuwe eisen de doorlooptijd en de kosten 

beïnvloeden. Er geldt: “extra eisen is extra kosten”. Er is een onderzoek gaande n.a.v. de verbouwing 

huis Den Bosch waar het project ook buiten tijd en budget is gelopen. Daar leidde prijsindexatie, 

tegenvallers en economische ontwikkeling tot c10% extra kosten. Bij welk soort overschrijdingen gaat 

staatssecretaris de Kamer informeren? Kan hij toezeggen dat als hij tussen rapportages in zicht krijgt 

op verwachte grote kostenoverschrijdingen hij de kamer informeert ? 

Wanneer komt het voorontwerp (voor de zomer ?)  en wordt daarin ook inzicht gegeven in de 

consequenties die de daarin gemaakte keuzes voor kosten en planning hebben? In hoeverre zullen 

voorontwerp en jaarrapportages veranderingen t.o.v. de 475m laten zien? Wordt dan ook bekend of 

bijvoorbeeld de Eerste Kamer eerder terug kan? 

 

Nieuwspoort / Plenaire zaal | Nog twee jaar en dan gaan we naar de tijdelijke behuizing. Dat is snel 

en ik neem aan dat ook daarvoor een gedetailleerde planning is. Hoe wil de Staatsecretaris om gaan 



met derden en de omgeving. Wat is de oplossing voor de conferentiezalen van Nieuwspoort ? Wordt 

de Plenaire zaal gewoond dezelfde opzet als nu?  
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