
2017-1

Nieuwsbrief Statenfractie Zuid-Holland

In ’t Vizier

Nee, dit is geen verkiezingsnummer. 
De Tweede Kamer mag dan, net als het 
provinciebestuur van Zuid-Holland, in 
Den Haag zitten, in dit nummer van 
Vizier geen woord over de landelijke 
politiek. Nou ja, bijna niet. Het is dat 
Commissaris van de Koning J. Smit er 
in zijn nieuwjaarstoespraak over begon. 
Niet dat hij een concreet stemadvies 
gaf, maar hij toonde zich wel bezorgd 
over het maatschappelijke en politieke 
klimaat van dit moment. We hebben 
volgens hem te maken met ”de para-
dox van de vrijheid van de mens die 
alles in de hand lijkt te hebben, maar 
de controle kwijt is.”
Diepe woorden; wie de schoen past 
trekke hem aan. SGP en ChristenUnie 
- ook in de Tweede Kamer - delen de 
analyse van de commissaris. En ze heb-
ben nog oplossingen ook. 
U mag kiezen. 

Rudy Ligtenberg, eindredacteur Vizier

Een warm hart en een koel hoofd 

Eerdaags zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Sinds 
het begin van dit jaar ligt ”politiek Den Haag” - uiteraard 
niet het Zuid-Hollandplein waar de provincie gehuisvest is, 
maar het Binnenhof - meer dan ooit onder het vergrootglas. 

Op het eerste gezicht zal de uitslag van de verkiezingen de 
positie van de provincie niet raken, maar dat is slechts schijn. 
Na de vorige verkiezingen werd er ook op een achterna-
middag een passage over samenvoeging van provincies het 
regeerakkoord ”ingefietst”.
 
Groter dan de zorgen over een ongelukkige alinea in een 
regeerakkoord zijn de zorgen over het maatschappelijke en 
politieke klimaat van dit moment. Onze commissaris van de 
Koning Jaap Smit ging hier tijdens zijn nieuwjaarstoespraak 
op in. Hij constateerde dat er onbehagen in de samenleving 
is en vroeg zich af welke antwoorden de politiek daarop 
heeft.

Hij maakte de vergelijking met een voetbalwedstrijd die 
verstoord wordt door een speler die zich niets van de regels 
aantrekt en die schreeuwend wordt aangemoedigd door 
een deel van het publiek op de tribune. Een groter aantal 
toeschouwers is hier niet van gediend en wil het mooie spel 
terug, maar laten zij zich voldoende horen? Maken zij duide-
lijk dat zij geen spelverruwing willen?
 
De commissaris riep bestuurders en politici ertoe op de ”fil-
ters van de rede en het verstand” weer goed te laten werken 
en tegelijkertijd te voorkomen dat mensen door systemen en 
regels de regie op hun leven kwijt raken. We hebben volgens 
hem te maken met ”de paradox van de vrijheid van de mens 
die alles in de hand lijkt te hebben, maar de controle kwijt 
is.” Het is een opdracht voor publieke leiders om er voor te 
zorgen dat ”niet het systeem leidend wordt en doel op zich, 
maar dat er zicht blijft op de nood van de enkele mens.” 

Met het punt van het leiderschap ben ik weer terug bij het 
begin van dit verhaal, de verkiezingen. Nog één keer com-
missaris van de Koning: ”Ik hoop leiders te zien die richting 
geven met een warm hart en koel hoofd.” Ik geloof dat zij 
die de Bijbel als leidraad zien ”hoopvol realistisch” een ”stem 
voor het leven” kunnen laten klinken. 
U kunt in elk geval verantwoord kiezen.

Servaas Stoop, fractievoorzitter

Holland Outlet Mall Zoetermeer

Het plan voor een binnenstadse Outlet Mall in Zoetermeer 
houdt de gemoederen flink bezig. Al langere tijd was dat 
het geval in Zoetermeer zelf, waar al heel veel tijd in de 
voorbereiding van het plan is gestoken. Maar nu de ge-
meenteraad van Zoetermeer de plannen heeft vastgesteld, 
zijn ook de gemeenten in de regio er volop mee bezig.

Het gaat om een forse vernieuwing, versterking en ver-
groting van het Stadshart Zoetermeer. Er wordt in het plan 
een verbinding gemaakt tussen Stadshart en Boulevard. Als 
provinciale fractie hebben wij ons vorig jaar in Zoetermeer 
uitgebreid over de plannen laten informeren door onze loka-
le fractie en de plannenmakers. We weten dus wel ongeveer 
wat we kunnen verwachten als straks de plannen op tafel 
van Provinciale Staten terechtkomen.

Zover is het echter nog niet. Omdat de plannen afwijken van 
het provinciaal beleid gaan ze vanuit Zoetermeer eerst langs 
Gedeputeerde Staten. Met name als het gaat om de aan-
tallen meters detailhandel is het plan in strijd met provinciaal 
beleid.

Gedeputeerde Staten laten zich informeren en adviseren 
door een onafhankelijke commissie die speciaal hiervoor is 
ingesteld: de Adviescommissie detailhandel Zuid-Holland 
(www.adviescommissiedetailhandel.nl). Nadat de commissie 
advies heeft uitgebracht besluiten Gedeputeerde Staten over 
de plannen. Pas daarna is de beurt aan Provinciale Staten.

Vervolg op pagina 2

Hofvijver met gebouwen van het Binnenhof (zie pagina 4)
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HOM
Op deze pagina: in Zoetermeer gaat 
het erom spannen. De gemeente-
raad is vóór het plan voor een nieuw 
stadshart. Maar de Holland Outlet 
Mall kan wel eens een probleem 
zijn. In de omliggende plaatsen zit 
men er niet op te wachten, zegt 
Chris Schaapman. Pagina 1

Vijfheerenlanden
Herindelen? Dat kan. Leerdam en 
Zederik naar de provincie Utrecht? 
Dan moet je als burger wel goed 
op de hoogte zijn van de gevolgen. 
We hebben de Provincie Utrecht 
gevraagd om meer informatie te 
verstrekken. Met succes. Lees wat 
Servaas Stoop daarover schrijft. 
Pagina 2

Ontmoeting
Moeten kamerleden een door-
geefluik worden van digitale peilin-
gen in de eigen achterban? Volgens 
mr. Donner absoluut niet. Dan kan 
het wel eens slecht aflopen met de 
democratie, zo betoogde hij.
Lees erover op pagina 3

Achterbanbijeenkomst
Raadsleden, wethouders, water-
schapsbestuurders maar deze keer 
ook bestuurders van lokale afdelin-
gen: hartelijk welkom. 
Pagina 3

Geschiedenis
15 maart gaan we naar de stembus. 
Wie vertegenwoordigen ons straks 
aan het Binnenhof? Ter gelegenheid 
van de verkiezingen duiken we in de 
geschiedenis van het Binnenhof. 
Pagina 4
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Hoopvol Realistisch

Voorstellen voor een samenleving met toekomst

Verkiezingsprogramma 2017-2021

Duinpolderweg

In de Staten is verschillende keren uitge-
breid gediscussieerd over de verkeerssitu-
atie in de Bollenstreek. De laatste tijd werd 
vooral de vraag gesteld óf er (nog) wel een 
probleem is, en zo ja, of dan de aanleg van 
een groot infrastructureel project als de 
Duinpolderweg wel nodig is. Er zijn orga-
nisaties die de aanleg van een nieuwe weg 
door de Bollenstreek een veel lagere poriri-
teit toekennen dan in het verleden toen de 
plannen ook al op tafel lagen.

Met de voorstellen van bewoners en andere 
belanghebbenden zijn er inmiddels zeven 
varianten gepresenteerd. Saillant detail is 
dat de gedeputeerde van Noord-Holland de 
aanleg van deze weg heeft gekoppeld aan 
het al dan niet aanleggen van Hoogwaar-
dig Openbaar Vervoer (HOV). Als fractie 
hebben we een motie ingediend om tot 
een -politieke- ontkoppeling van deze twee 
projecten te komen. Daarbij stelden we dat 
de verkeersoplossingen in Zuid-Holland 
een integraal karakter hebben en zowel het 
HOV áls de verkeersafwikkeling vragen om 
een duurzame en in het landschap passende 
oplossing. 

In de motie had de fractie gesteld dat zowel 
de verkeersproblematiek als de open-
baarvervoerproblematiek duurzaam, zoals 
passend in het landschap, opgelost moeten 
worden en afzonderlijk 
naar een oplossing ge-
zocht moet worden. Op 
die manier kan maximaal 
draagvlak worden gerea-
liseerd.
Tenslotte ging de gede-
puteerde mee in ons idee 
om de te onderzoeken 
varianten allemaal aan 
Provinciale Staten voor te 
leggen, met daaraan ge-
hecht een concept-voor-
keursvariant. Een unicum 
in de Zuid-Hollandse 
politiek!  

Wilco Scheurwater,
Statenlid ChristenUnie

Vervolg van pagina 1
Holland Outlet Mall Zoetermeer

Meters 
Als Statenfractie hebben wij hierover in dit 
stadium dus nog geen oordeel. De fractie 
SGP-ChristenUnie is wel zeer kritisch over 
uitbreiding van het huidige aantal meters 
detailhandel. Tijdens onze achterbanbij-
eenkomsten in 2016 met raadsleden en 
wethouders hebben we uitgebreid over 
dit onderwerp gesproken. En als de voor-
tekenen niet bedriegen zullen we er op de 
bijeenkomst op woensdagavond 22 maart 
opnieuw bij stil staan. En terecht, het is er 
belangrijk genoeg voor.

Chris Schaapman, Statenlid ChristenUnie

Te weinig informatie over 
nieuw te vormen gemeente 
Vijfheerenlanden

Eind november 2016 publiceerden Gedeputeerde Staten 
(GS) van Utrecht het herindelingsontwerp voor de vorming 
van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De Zuid-Hol-
landse gemeenten Leerdam en Zederik en de Utrechtse 
gemeente Vianen worden in die nieuwe gemeente samen-
gevoegd.

Een belangrijk discussiepunt is bij welke provincie de nieuwe 
gemeente gaat horen. Het provinciaal bestuur van Zuid-Hol-
land vindt dat de toekomstige gemeente een belangrijk 
onderdeel is van de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlan-
den en dat deze totale regio onlosmakelijk onderdeel is van 
onze provincie. Echter: twee (Leerdam en Vianen) van de 
drie gemeenteraden vinden dat de nieuwe gemeente beter 
in de provincie Utrecht past. Eerder konden vertegenwoor-
digers van de beide betrokken provincies het hierover niet 
eens worden, waarop de minister van Binnenlandse Zaken 

besloot dat de provincie Utrecht de besluitvorming over deze 
gemeentelijke herindeling moest voorbereiden.

Dossier
De wijziging van de provinciegrens heeft ook financiële 
gevolgen. Daarom vinden wij het belangrijk dat inwoners, 
bedrijven en instellingen recht hebben op goede en volledige 
informatie. Die informatie hebben zij nodig wanneer zij een 
zienswijze op het plan willen indienen.
Statenleden van acht fracties hebben aan Gedeputeerde Sta-
ten van Zuid-Holland gevraagd wat zij er van vinden dat er 
in het informatiedossier van de Provincie Utrecht belangrijke 
stukken ontbreken. GS van Zuid-Holland hebben daarbij een 
overzicht gegeven van documenten die naar hun mening 
bij de ter inzage liggende stukken horen. Zij hebben GS 
van Utrecht gevraagd deze stukken toe te voegen aan het 
dossier. Ze staan in elk geval op de website van de provincie 
Zuid-Holland.
Op 22 februari 2017 hebben Provinciale Staten van 
Zuid-Holland hun zienswijze op het herindelingsontwerp 
vastgesteld en naar GS van Utrecht verzonden. We zijn be-
nieuwd naar de afloop!

Servaas Stoop, fractievoorzitter

Kruimels zijn ook brood  

Hoe richten wij de komende jaren in de provincie onze 
ruimte in? Hoe zorgen we dat mobiliteit goed geregeld 
is? Hierover worden afspraken gemaakt in het beleidsstuk 
”Visie ruimte en mobiliteit”.

De actualisatie van deze Visie bestaat uit veel kleine onder-
werpen. Door veranderende omstandigheden of vragen uit 
de samenleving is een jaarlijkse aanpassing noodzakelijk. 
Met die vragen uit de samenleving is het overigens wel op-
passen: moet elke gevraagde ontwikkeling mogelijk worden 
gemaakt?

Het is daarbij belangrijk of een wijziging, ook al lijkt het een 
bestuurlijke kruimel, toch grote gevolgen kan hebben. Drie 
voorbeelden:

• Intensieve veehouderij mocht in het voorstel van GS met 
maximaal tien procent uitbreiden. Mijn vraag is bij de 
behandeling steeds geweest: Waarom tien procent? Het 
antwoord moet nog komen, nadat bleek dat de sector 
hier ook tegenaan is gelopen. Het gesprek hierover met 
de sector is nog gaande.

• Een agrarisch bouwblok van twee akkerbouwbedrijven 
die worden samengevoegd, mag worden vergroot wor-
den naar 2,5 hectare. Waarom 2,5 hectare? En geldt dat 
ook bij samenvoeging van veehouderijbedrijven? In het 
definitieve voorstel is nu opgenomen dat bij samenvoe-
ging van twee akkerbouwbedrijven de totale oppervlak-
te van de bedrijven als uitgangspunt wordt genomen. 
Om dit ook voor de veehouderijen even snel te regelen 
bleek een stap te ver te zijn. De gedeputeerde deed wel 
de toezegging dat dit bij een aanvraag welwillend zal 
worden bekeken en via een ontheffing mogelijk gemaakt 
kan worden.

• Gebieden zonder bestemmingsplan. We kwamen dit 
onderwerp op het spoor tijdens een hoorzitting waar ie-
mand uit Hoek van Holland insprak. In die plaats worden 
woningen gebouwd in een duingebied zonder bestem-
mingsplan. Bezwaren worden in zo’n geval vaak niet 
geaccepteerd, omdat men niet altijd als belanghebbende 
wordt aangemerkt. Terwijl het plan voldoet aan de cri-
teria voor een omgevingsvergunning en aan het Bouw-
besluit -het ontwerp is technisch in orde- is de burger in 
die omstandigheden rechteloos! Een motie hierover van 
mijn kant werd unaniem aanvaard. De motie bevatte de 
opdracht om gemeenten nadrukkelijk aan te sporen om 
te voorzien in ontbrekende bestemmingsplannen. Zo 
niet, dan zullen de Staten hun verantwoordelijkheid ne-
men. Gedeputeerde Staten lieten als reactie op de motie 
weten deze te beschouwen als steun in de rug. 

Henk van Dieren, SGP-Statenlid
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Verwachtingen 

Een provincie is iets heel anders dan een 
gemeente. Zo’n stelling is een open deur, 
maar ik open er toch mee. In de weten-
schap dat de praktijk leert dat als de 
provincie andere besluiten neemt dan een 
gemeente, er verbazing kan zijn over het 
standpunt van de provincie. Ondertussen 
begrijpt iedereen dat de provincie zijn ei-
gen beleid en zijn eigen afwegingen moet 
maken.

We zoeken allemaal het goede voor onze 
inwoners. Maar dat kan lokaal anders liggen 
dan provinciaal. En landelijk wéér anders. 
We hebben dat vaak gezien in de discussies 
over de vraag waar en hoeveel woningen 
er gebouwd kunnen worden. Net als bij het 
debat over wel of geen Decathlon langs 
de A4 in Den Haag - waar ook onze lokale 
Haagse fractie tegen was - en aan de rand 
van Schiedam.

Een actueel onderwerp is het plan voor 
een Holland Outlet Mall in Zoetermeer. De 
gemeenteraad van Zoetermeer is daar vóór. 
Ook de CU-SGP-fractie in die plaats. Veel 

omliggende gemeen-
ten zijn echter fel 
tegen. Zij wijzen op 
de mogelijke nega-
tieve gevolgen voor 
de detailhandel en 
winkelstructuur in hun 
gemeenten. Daarmee 
is één ding meer dan 
duidelijk: de belangen 
botsen. Wat het beste 
is voor Zoetermeer kan 
haaks staan op wat 

omliggende gemeenten willen, hoewel ze 
allemaal hetzelfde zoeken: het beste voor 
hun inwoners. Als provinciale fractie zullen 
we moeten zoeken naar het belang van de 
inwoners van héél Zuid-Holland. En dus 
moeten we allerlei effecten en voor- en 
nadelen afwegen als de plannen op de tafel 
van Provinciale Staten komen. Zover is het 
nog niet.

Ik zei het al: dat de provincie iets heel an-
ders is dan een gemeente, is een open deur. 
En ja, bij plannen voor woningen of winkels 
kan het zijn dat de provinciale fractie anders 
kiest dan een lokale fractie. Met andere 
belangen worden er andere afwegingen ge-
maakt. Des te belangrijker dat gemeenten 
en provincie elkaar opzoeken als er plan-
nen worden gemaakt. Dus aan het begin 
van het traject en niet pas als er al over de 
plannen is besloten. En op dat punt hebben 
we allemaal nog wel wat te leren, zo blijkt 
regelmatig.

Chris Schaapman, Statenlid ChristenUnie

“Als provinciale fractie zullen 
we moeten zoeken naar het 
belang van de inwoners van 
héél Zuid-Holland. ”

Chris Schaapman

Ontmoeting tussen Statenleden 
en Raadsleden 

In het najaar van 2014 waren veel Zuid-Hollandse gemeen-
teraadsleden te gast in het provinciehuis. Zij kregen infor-
matie over de taken van de provincie en er was gelegenheid 
tot kennismaking. Op 7 december 2016 had de tweede 
raadsledenbijeenkomst plaats. 

Tijdens het centrale gedeelte hielden commissaris van de Ko-
ning drs. J. Smit en de vice-president van de Raad van State, 
prof. mr. J.P.H. Donner, een inleiding. Vooral de laatste haal-
de de landelijke pers, omdat hij zich kritisch uitliet over het 
idee van Geen Peil dat Kamerleden slechts een doorgeefluik 
zouden moeten zijn van digitale peilingen in de eigen achter-
ban. “Want een aanpak zoals die van Geen Peil luidt het ein-
de in van de democratische rechtsstaat zoals wij die kennen. 
Recht en beleid vergen bestendigheid en deskundigheid. 

Wanneer een volksvertegenwoordiger nog slechts spreekbuis 
is van een toevallige achterban, die over een bepaald onder-
werp van zich heeft laten horen, dan wordt daar niet meer 
aan voldaan.” Wijze woorden van een 
degelijke jurist.

Na de inleidingen waren er zes parallelle 
workshops met ieder een eigen thema. 
Afsluitend kon men gebruik maken van 
een walking diner. De workshop over 
de aanstaande Omgevingswet werd 
geleid door onze fractiegenoot Henk 
van Dieren.

De 138 raadsleden uit 47 gemeenten 
hebben de bijeenkomst als zeer positief 
ervaren. Het ziet er naar uit dat net na de raadsverkiezingen 
van 2018 een volgende ontmoeting wordt georganiseerd.

Servaas Stoop, fractievoorzitter

Ga in gesprek met de
commissaris van de Koning 

Twee keer per jaar belegt de Statenfractie een achterbanbij-
eenkomst, bedoeld voor raadsleden, waterschapsbestuur-
ders en wethouders. De eerstvolgende bijeenkomst is op 
22 maart om 19.30 uur in het Provinciehuis, en heeft een 

bijzonder karakter. Commissaris 
van de Koning drs. J. Smit is ge-
vraagd die avond in ons midden 
te zijn. De avond is tevens be-
doeld voor de bestuursleden van 
de lokale afdelingen van SGP en 
ChristenUnie.

De commissaris hoopt te reage-
ren op de prikkelende stelling: 
”Provincies: versterken of ophef-
fen?” Hij zal naar verwachting 
met zijn woorden de aanwezi-
gen op hun beurt prikkelen tot 
reactie. Het tweede deel van de 
avond wordt ingevuld door de 
provinciale besturen. Uiteraard 
is er ook gelegenheid (politieke) 
medebestuurders met allerhande 
vragen te benaderen.

De uitnodigingen zijn inmiddels 
door de provinciale besturen 
verzonden. Heeft u zich al aan-
gemeld? Tot ziens op de 22e!

Beeld Provincie Zuid-HollandProf. mr. J.P.H. Donner aan het woord tijdens Statenontmoeting met raadsleden
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Gast van de fractie

Als Gast van de fractie was Aad Terlouw een avond aanwe-
zig op het provinciehuis. Hij is sinds 2014 raadslid voor de 
SGP in Capelle aan den IJssel. Van 2010 toto 2014 was hij 
burgerraadslid. Hij is lid van de commissie Dienstverlening 
& Economie waarin onderwerpen als sociale zaken, jeugd-
gezondheidszorg, WMO, onderwijs en de lokale economie 
aan de orde komen. We legden hem een paar vragen voor.

Gemeente en provincie; noemt u van beide eens een 
punt dat kenmerkend is voor hun positie in het politieke 
bestuur van ons land. En waarom?

”Er is al sinds het ontstaan van onze huidige staatsbestel 
sprake van een gelaagdheid in het openbaar bestuur. Ik ben 
van mening dat het goed is als we beleid bepalen en uitvoe-
ren op het niveau waarop dit ook kan. Hoe dichter bij de 
burgers, hoe beter dat naar mijn mening is. De recente de-
centralisatie van de bijstand, (jeugd-)zorg en WMO naar de 
gemeenten is daar een goed voorbeeld van. Anderzijds zijn 
er zaken zoals bereikbaarheid, verkeer en vervoer, maar ook 
milieu en grootstedelijke ontwikkelingen, waarover beter op 
een hoger niveau dan de gemeente besloten kan worden.”

Hebben lokale politici steeds voldoende zicht op de pro-
vinciale regelgeving? Zo nee, hoe los je dat op?

”Ik denk dat de interactie tussen lokale politici en de provin-
ciale overheid gemiddeld genomen vrij beperkt is. Dat komt 
omdat veel onderwerpen hetzij op het ene niveau, hetzij op 
het andere niveau liggen. Ook is het zo dat lokale politici 
naar mijn mening, zeker met de toenemende bevoegdheden 
op lokaal niveau, een omvangrijke taak hebben bij het con-
troleren van B en W, het inhoud geven aan haar volksverte-
genwoordigende rol en bij het maken van nieuw beleid.”

U was even te gast bij onze fractie. Welke indruk hebt u 
gekregen?

”Van het bezoek aan de gezamenlijke SGP&Christen-
Uniefractie heb ik de indruk overgehouden dat onze fractie 
op provinciaal niveau een degelijke en constructieve bijdrage 
wil leveren aan het besturen van onze provincie. We hebben 
bijvoorbeeld gesproken over gemeentelijke herindelingen, 
maar ook over een onderwerp als een referendum. Ik vond 
het ook goed om te zien dat er tijdens de fractievergadering 
nog meer gasten waren (namens de provinciale besturen, 
red.) en dat er ook insprekers waren uitgenodigd.”

Het Binnenhof 

Waar gaat onze stem op 15 maart naartoe? Juist: naar het 
Binnenhof, de zetel van ons parlement. Deze keer in Vizier 
iets over de historie van het Binnenhof.

Ooit was hier een jachtgebied met een jachtslot. Rondom 
het binnenplein van het jachtslot ontstonden eind 13e eeuw 
de Grote Zaal (de latere Ridderzaal), een paar andere zalen 
en enkele woningen. Eind 16e eeuw werd het gedeelte dat 
nu langs de Hofvijver staat, gebouwd. 

Na een lange voorgeschiedenis 
werden in de tweede helft van de 
15e eeuw door afvaardiging uit de 
afzonderlijke Gewesten of Provinciën 
de Staten Generaal gevormd. De af-
zonderlijke Staten-Provinciaal bleven 
gewoon bestaan.
Vanaf 1588 kwamen de Staten Ge-
neraal in Den Haag bijeen en zouden 
daar nooit meer weggaan.
Vanaf 1650 vestigden de Staten van 
Holland en West Friesland zich in 
het complex dat nu bekend is als het 
Binnenhof. Holland had door zijn 
machtspositie grote invloed, reden 
waarom alle (Provinciale) Staten in 
Den Haag bijeenkwamen en later 
ook de Staten Generaal het com-
plex betrok. Op de plek waar nu de 
Eerste Kamer is gehuisvest werd een 
deel van de gebouwen afgebroken 
om eind 17e eeuw plaats te maken 
voor nieuwbouw met mooiere ver-
gaderzalen voor de Staten Generaal. 
De zalen werden onder andere 
voorzien van indrukwekkende schil-
deringen die Hollands Glorie ver-
beeldden. Met zulke ruimten wilden 
de Staten destijds een indruk geven 
van de machtsverhoudingen en de 
rijkdom aan het Binnenhof. Behalve 
de vergaderzaal bevindt zich hier 
ook de Trêveszaal (trêve = bestand, 
wapenstilstand – herinnerend aan de 
onderhandelingen tussen de Repu-

bliek en Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog), tegenwoor-
dig vergaderruimte voor de wekelijkse ministerraad.

In 1815 werd de Staten Generaal gesplitst in een Eerste en 
Tweede Kamer. De Eerste Kamer vergaderde vanaf dat mo-
ment tot 1849 in de Trêveszaal en vervolgens, tot op de dag 
van vandaag, in de vroegere vergaderzaal van de Staten van 
Holland en West-Friesland. 

Tegenover de Eerste Kamer bevindt zich de Tweede Kamer. 
In de zuilengang bevindt zich de oude hoofdingang van de 
Tweede Kamer, nog altijd een plaats waar ministers die in de 
Tweede Kamer moeten zijn, kunnen worden opgewacht. De 

bouw begon in 1777, met als bestemming 
een woonpaleis voor stadhouder Willem 
V. Die moest na vijf jaar naar Engeland 
vluchten.

Tenslotte is de Raad van State een bekende 
gebruiker van het complex. Zij heeft naast 
de eigen huisvesting aan de Kneuterdijk 
ook vergaderruimte aan de zijde van het 
Buitenhof. Dit deel van het complex dateert 
uit 1620 en 1678.

Flip Mak, fractiemedewerker
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