
van Gedeputeerde Staten 

op vragen van

Antwoord

W.M. Metselaar (SP)

(d.d. 8 december 2017)

Nummer

3352

Onderwerp

Bestemming bunker Clingendael

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Maak van de bunker van Seyss-Inquart op landgoed Clingendael een museum voor 

Vrede en Recht. Deze oproep deden verschillende culturele organisaties vorige 

maand in De Telegraaf (zie https://www.telegraaf.nl/nieuws/1252106/bunker-seyss-

inquartniet-slopen ). Ook de SP is bezorgd over mogelijke verkoop van dit 

Rijksmonument.

1. Klopt het dat de bunker, een Rijksmonument, op de nominatie staat om te worden 

verkocht? 

Antwoord:

De openbare inschrijving voor de verkoop van de aanpalende Prinses Juliana 

Kazerne ging 15 september 2016 open en heeft inmiddels tot verkoop geleid.

Voor de verkoop van de Seyss Inquart Bunker is nog geen exacte verkoopdatum 

bekend. De gemeente Wassenaar spreekt de verwachting uit dat de procedure 

voor verkoop  voor de zomer van 2018 wordt gestart. Aan een Nota van 

Uitgangspunten waaronder de verkoop mag plaatsvinden wordt door de gemeente 

Wassenaar de laatste hand gelegd.

2. Bent u het eens met de culturele organisaties en de SP dat de bunker een belangrijke 

rol had in het schrikbewind van nazi-Duitsland in ons land en daardoor een belangrijke 

historische waarde heeft?

Antwoord:

Tijdens het inventariserend onderzoek ‘Erfgoedlijnen op de kaart’ van 2013 is de 

bunker als een belangrijk historisch object in relatie tot de Atlantikwall 

geïdentificeerd.

3. Klopt het dat uit onderzoek van de provincie blijkt dat de bunker geschikt is te maken 

voor bezoekers?

Antwoord:

De provincie heeft in 2014 een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de 

mogelijkheid om de bunker te ontwikkelen tot een museum. Dat bleek onder 
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Pagina 2/2 bepaalde randvoorwaarden mogelijk. Er speelt daarbij echter wel een aantal 

vraagstukken bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening (een wijziging 

van het huidige bestemmingsplan is noodzakelijk), op het gebied van 

verkeersaanzuigende werking die met de ontwikkeling van een museum gepaard 

gaat, de noodzaak van asbestsanering en het aanbrengen van vluchtroutes en 

passende ventilatie.

4. Klopt het dat er uitgewerkte plannen zijn om van de bunker een museum te maken 

waar de geschiedenis van de Atlantikwall en de vele duizenden mensen die tijdens de 

Tweede Wereldoorlog vanuit Den Haag zijn gedeporteerd, wordt verteld?

Antwoord:

Op dit moment heeft de Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen blijk gegeven 

interesse te hebben de bunker te willen ontwikkelen tot een museum/ een locatie met 

een bezoekersfunctie. Deze gedachte is voortgekomen uit het 

haalbaarheidsonderzoek van 2014. Er bestaat echter geen uitgewerkt plan om van de 

bunker een museum te maken waar de geschiedenis van de Atlantikwall verteld wordt, 

noch is daar de financiele onderbouwing voor. 

5. Bent u –mede gezien het feit dat de Atlantikwall is aangewezen als een van de zeven 

provinciale Erfgoedlijnen– bereid zich in te spannen om te zorgen dat dit 

gedenkmuseum kan worden gerealiseerd?

Antwoord:

De provincie spant zich al jaren in voor het behoud en beleefbaar maken van 

belangrijk Cultureel Erfgoed. De bunker van Seyss-Inquart is  als zodanig 

geïdentificeerd. De provincie koopt echter zelf geen cultureel erfgoed. Zij is daardoor 

beperkt in haar mogelijkheden bij het verkoopproces. 

Er wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Het is en blijft afhankelijk van de gedachten, 

ideeën en bereidheid van die toekomstige eigenaar om de bunker als cultureel 

erfgoed te behouden en toegankelijk te maken voor publiek. Daarbij speelt ook dat de 

verkopende partij (het Rijksvastgoedbedrijf) in verband met de eis om voor alle 

potentieel geïnteresseerde partijen een gelijk level playing field te creëren geen 

beïnvloeding vooraf toe staat. 

De gemeente Wassenaar is verantwoordelijk voor de opstelling van de Nota van 

Uitgangspunten waaronder de verkoop plaatsvindt. 

De provincie kan aan een eventuele toekomstige eigenaar het 

Erfgoedlijneninstrumentarium kenbaar maken.

Den Haag,          

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit
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