TIJDELIJKE HUISVESTING
Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat
voor de Eerste Kamer en
een deel van de Raad van State
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Tijdelijke huisvesting

Temporary accommodation

In de panden Lange Voorhout 34-36/
Kazernestraat, ook wel bekend als
Huis Huguetan wordt tijdelijke huisvesting
gerealiseerd voor de Eerste Kamer en een
deel van de Raad van State. In opdracht van
het Rijksvastgoedbedrijf wordt dit markante
gebouw verbouwd om de tijdelijke huisvesting
van deze organisaties mogelijk te maken.
In het voorjaar van 2019 starten de
werkzaamheden en in de zomer van 2020
verhuizen de medewerkers van de Eerste Kamer
en de Raad van State van het Binnenhof naar
het Lange Voorhout. Zij kunnen hier straks
goed en veilig werken. Het Binnenhof wordt in
de periode 2020-2025 gerenoveerd.

The buildings Lange Voorhout 34-36/
Kazernestraat, also known as
Huis Huguetan will be internally adapted
for temporarily use by the Senate of the
Dutch Parliament and the Council of State.
The Central Government Real Estate Agency
of the Netherlands (Rijksvastgoedbedrijf) is
responsible for the realization. The works
will start in spring 2019 and will continue until
the relocation to the Lange Voorhout in the
summer of 2020. The temporary housing
provides safe, presentable and appropriate
accommodation for the Senate and Council
of State. The Binnenhof will be renovated
between 2020 and 2025.

‘De renovatie van het Binnenhof is een indringende ingreep.
Daarom krijgen alle Kamerleden, de minister-president en zijn
staf, bestuurders en ambtenaren tijdelijk een andere werkplek.’

‘The renovation of the Binnenhof is a far-reaching
intervention. That is why all MPs, the Prime Minister and
the civil servants temporarily get a different workplace.’
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Renovatie Binnenhof

Renovation Binnenhof

Op het Binnenhof in Den Haag zetelen de Eerste en Tweede
Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken.
Het Binnenhofcomplex is een acht eeuwen oud monument dat
continu ‘in bedrijf’ is. Na een periode van intensief gebruik kampt
het Binnenhof met veel technische en bouwkundige gebreken.
Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor meer veiligheid en
betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers.
En om het cultureel erfgoed voor de lange termijn te behouden.
De Tweede Kamer gaat tijdelijk naar Bezuidenhoutseweg 67.
De Eerste Kamer en een deel van de Raad van State gaan tijdelijk
naar Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat. Het ministerie
van AZ gaat tijdelijk naar het Catshuisterrein. Na 2025 wordt het
Binnenhof weer in gebruik genomen.

The Binnenhof complex in The Hague is home to the Dutch Senate,
House of Representatives, the Council of State, and Ministry of
General Affairs. The complex, a centuries-old monument that
is still constantly ‘in service’, is owned by the Central Government
Real Estate Agency. After a period of intensive use, the Binnenhof
complex is now plagued by a wide variety of technical and
structural defects. Large-scale renovation will be required to
ensure the safety of visitors to the complex and an improvement
in the working conditions of those who work there. Last, but not
least, the renovation is crucial to the long-term maintenance of
a significant part of our cultural heritage. The House of
Representatives will temporarily move to Bezuidenhoutseweg 67.
The Dutch Senate and a part of the Council of State will temporarily
move to Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat. The Ministry of
General Affairs moves temporarily to the premises of Catshuis.
After 2025 the Binnenhof will be in use again.

Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt ervoor dat de tijdelijke
huisvesting is voorzien van vergelijkbare faciliteiten als nu
aan het Binnenhof. In de panden Lange Voorhout 34-36/
Kazernestraat worden onder meer een plenaire zaal voor de
Eerste Kamer gerealiseerd en een zaal voor de wekelijkse
vergadering van de Afdeling advisering van de Raad van State.
Er komen kantoorruimtes voor circa 75 medewerkers. Ook
wordt rekening gehouden met de ontvangst van bezoekers
zoals scholieren, dagjesmensen en gasten.
Als de bouwer begin 2019 is gecontracteerd, wordt de
uitvoeringsplanning van de werkzaamheden duidelijk.
Daarover wordt tijdig met direct omwonenden
gecommuniceerd.
De vergunningaanvraag zal naar verwachting
half december 2018 door het Rijksvastgoedbedrijf bij de
gemeente Den Haag worden ingediend. Op de website
van de gemeente (www.denhaag.nl) of via de mobiele
applicatie www.omgevingsalert.nl is meer informatie
te vinden over vergunningen.

Planning
onder voorbehoud

Voorbereiding tot voorjaar 2019 –
Preparation until spring 2019
Vergunningaanvraag december 2018 –
Permit application December 2018
Start bouw tweede kwartaal 2019 –
Start construction second quarter 2019

The Central Government Real Estate Agency ensures that
the temporary accommodation is equipped with similar
facilities as now present at the Binnenhof. In the buildings
Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat, a plenary hall for
the Senate will be realized as well as a room for the Advisory
Division meetings of the Council of State. There will be office
spaces for about 75 employees. Account is taken of the
reception of visitors such as students, day visitors and guests.

Ingebruikname zomer 2020 –
In use summer 2020

When the builder is contracted in the beginning of 2019,
the planning of the work will become clear and timely
communication will take place with local residents.

Terugkeer naar gerenoveerd Binnenhof
eind 2025 – Return to renovated
Binnenhof end 2025

Mid December 2018 the permit application is expected to be
submitted by the Central Government Real Estate Agency to
the municipality of The Hague. More information about
permits can be found on the website of the municipality
(www.denhaag.nl) or via the mobile application
www.omgevingsalert.nl

Contact
Heeft u een vraag of opmerking over de realisatie van de tijdelijke huisvesting aan het Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat?
Dan kunt u contact opnemen met Informatie Rijksoverheid: telefoonnummer 1400 (op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur).
Of via het contactformulier op www.rijksoverheid.nl/contact.
Wilt u meer weten over de renovatie van het Binnenhof kijkt u dan op de website van het Rijksvastgoedbedrijf:
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof
Meer informatie over de Eerste Kamer vindt u hier: www.eerstekamer.nl
Meer informatie over de Raad van State vindt u hier: www.raadvanstate.nl
Meer informatie over vergunningen vindt u bij de gemeente: www.denhaag.nl
Do you have a question or remark on the realization of the temporary accommodation at Lange Voorhout 34-36/Kazernestraat?
Please contact the Public Information Service: by phone 1400 (on weekdays between 08.00 and 20.00). Or via the contact form
on www.government.nl/contact.
Are you interested in the renovation of The Binnenhof visit:
https://english.rijksvastgoedbedrijf.nl/real-estate/renovation-binnenhof or www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof (in Dutch)
Visit www.eerstekamer.nl for more information about the Senate.
Visit www.raadvanstate.nl for more information about the Council of State.
Visit www.denhaag.nl for more information about permits.
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