GEMEENTERAAD

RIS-nummer: 306973

Schriftelijke vragen: Toekomst Seyss-Inquartbunker
Indieners: Remco de Vos en Jan Pronk, Haagse VVD en Lesley Arp, SP

Datum: 24 november 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
In de Telegraaf lezen we dat de zorgen over de toekomst van de Seyss-Inquartbunker toenemen. Er
zouden plannen zijn voor een wellness-centrum, horeca of een escape-room.
Naar aanleiding hiervan en overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stellen de raadsleden
Remco de Vos, Jan Pronk en Lesley Arp de volgende vragen:
De bunker staat op het grondgebied van Wassenaar en is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf. Een
eventuele herontwikkeling zou echter met name van grote invloed zijn op de inwoners van de wijk
Benoordenhout.
1) Op welke wijze kan en probeert het college invloed uit te oefenen op de toekomst van deze
bunker?
2) Is het college met ons van mening dat dit beladen stuk erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog
om educatieve redenen geconserveerd en behouden moet blijven en daarnaast een passende
functie dient te krijgen? Is het college het daarnaast met ons eens dat een wellnesscenter of
escape room geen passende functies zijn voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog?
Een wellness-centrum of bijvoorbeeld een horeca-gelegenheid zou voor veel extra aanloop van auto’s
etc zorgen, welke allemaal via het Benoordenhout komen om hun bestemming te bereiken. Inwoners
van het Benoordenhout zitten niet te wachten op deze extra drukte, omdat park Clingendael al voor
veel drukte en bezoekers zorgt en er daarnaast een enorme verdichting van de wijk plaatsvindt.
De Haagse VVD is het met hen eens.
3) Wat gaat het college doen om dit tegen te houden?
Liever zien omwonenden dat het historisch karakter van de bunker behouden blijft en bijvoorbeeld
ingezet wordt voor (school-) excursies.
4) Welke mogelijkheden ziet het college om dit te realiseren?
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