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Het Binnenhof is van ons allemaal. We moeten dit mooie gebouw, dat het hart van onze democratie
is behouden voor volgende generaties. Er is een renovatie nodig zodat we nog heel lang van dit
schitterende gebouw met zoveel historie gebruik kunnen maken.
Mijn motie die bijna tien maanden geleden vroeg om rapportage ging er juist om een beeld te
kunnen vormen over de kosten en tijd. Toen ik de rapportage las vroeg ik mij af of ik de
kostencalculatie op de printer had laten liggen. Ik heb dus vorige week direct om meer inzicht
gevraagd. VZ dank aan staatssecretaris maar wat we gisteren ontvingen maar het heeft mij niet veel
wijzer gemaakt.
VZ en als ik de rapportage lees kan ik mij zo maar voorstellen dat er inmiddels met nieuwe getallen
gerekend wordt. Toch is het enige getal dat ik in de rapportage zie E475m. Het maakt nogal wat uit of
mogelijke kostenoverschrijdingen door indexatie of door nieuwe eisen of door niethuisvestingskosten komen. De renovatie ligt terecht onder een vergrootglas van de samenleving.
Geld uitgeven aan ons eigen gebouw moeten we sober en doelmatig doen. De historische waarde
behouden mogen we best wat aan besteden maar extra kosten om alles overhoop te halen zoals ik in
sommige media zag lange komen kunnen niet. En VZ de staatssecretaris moet zorgen dat dat ook niet
gebeurd. Daarom de vraag waren de berichten over 70m extra voor hem een verassing en wat heeft
hij gedaan?
VZ
Wat zijn "niet-huisvestingskosten” ? Berichten dat er onderhandeld wordt over de kosten van
vloerbedekking komen raar over bij de hard werkende Nederlander. Als we daar niet snel
duidelijkheid krijgen straalt dat af op ons allemaal als politici. VZ ik vraag de staatssecretaris dus op
korte termijn meer inzicht in geven aan de Kamer. Is de verwachting dat hij 475 gaat halen? Zo nee,
in percentages heeft hij enig idee met hoeveel hij het gaat overschrijden? Kan hij toezeggen een
nieuw budget te sturen met daarin veranderingen t.o.v. budget 2015/2016?
Welke rol speelt het budget en planning eigenlijk? Bij projecten van een half miljard heb je die toch
altijd bij de hand ? Hoe is bijvoorbeeld tot de keuze gekomen van de architect is daarbij vanuit het
budget (sober en doelmatig ) en gemaakte afspraken gedacht of hebben ander criteria een rol
gespeeld?
Hoe werkt dat het inhuren van zo’n architect in de nogal ingewikkelde aansturingsstructuur? Wie
heeft dan de leiding? De stuurgroep? RvB? Of de staatssecretaris zelf? Als ik mijn huis ga verbouwen
ga ik met alle buren in gesprek maar dan vraag ik een aannemer om het allemaal te doen en neem ik
beslissingen. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van de architect. En heeft het in het geval van de
architect nog extra kosten opgeleverd? Zo ja, hoeveel ?
Dit mag geen mislukt overheidsproject worden. Als ik lees dat de afstemming over het ICT een risico
worden ben ik er niet gerust op. We mogen bijvoorbeeld met de cybersecurity van dit gebouw geen
risico nemen. Kan de staatssecretaris een tijdspad voor de komende 24 maanden toezeggen?
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