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Beantwoording Kamervragen Verblijf AZ op Binnenhof 

Aanleiding 
Recent zijn artikelen verschenen over de brandveiligheid van het Binnenhof en het 
verblijf van AZ aldaar. Hierover zijn Kamervragen gesteld aan de Minister van 
Algemene Zaken en aan u. De bijgevoegde beantwoording wordt parallel 
voorgelegd aan de Minister President.  

Geadviseerd besluit 
Bent u akkoord met de beantwoording van de Kamervragen? 
Deze dienen uiterlijk maandag 13 maart in de Kamer te liggen. 

Kernpunten 
In de beantwoording wordt uitgelegd dat momenteel hard gewerkt wordt aan het 
gereed maken van B73 voor in de inhuizing AZ. Daarnaast wordt benoemd dat de 
huidige vergunning tot 31-07-2024 is aangevraagd en door de gemeente Den 
Haag is toegekend. 
Dit was mogelijk na het treffen van aanvullende maatregelen waardoor het 
mogelijk is om op een veilige manier de werkzaamheden te verrichten op het 
Binnenhof. Het gaat onder meer om extra brandscheidingen, veilige toegankelijke 
vluchtwegen, instructie voor bezoekers en verzwaarde controles op het 
verwijderen van brandbaar materiaal. De aanbevelingen van de brandweer zijn in 
deze maatregelen meegenomen.  

Toelichting 
Zie beantwoording Kamervragen 
 

Politieke context 
De renovatie van het Binnenhof staat breed in de aandacht van de Kamer. De 
verzending van de Voortgangsrapportage met mogelijk nieuwe integrale planning 
en de rol van de uithuizing van AZ zal nauwkeurig bekeken worden door de 
Kamerleden. 

Financiële/juridische overwegingen 
Nvt.  

Krachtenveld 
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Met AZ wordt hard gewerkt om de inhuizing in B73 zo snel mogelijk, mogelijk te 
maken. 

Strategie 
Nvt. 

Uitvoering 
nvt 

Communicatie 
nvt 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Alleen persoonsgegevens opsteller. 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
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