PERSBERICHT
Verkoop commandobunker Seyss-Inquart ondanks Motie 32820-267
Den Haag 25 maart 2019: Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
(RCE), gemeentes Den Haag en Wassenaar presenteren binnenkort de Nota van Uitgangspunten (NvU)
voor de openbare verkoop van de Commandobunker van Rijkscommissaris Seyss-Inquart; de hoogste
nazi-leider in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Op 13 september 2018 is Motie 32820-267 in de 2de Kamer met een overweldigende meerderheid van
130 stemmen aangenomen. In deze motie verwijst men specifiek naar de Seyss-Inquart bunker als
erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat onder druk komt te staan.
Desondanks worden er nu onomkeerbare zorgelijke stappen gezet voor de verkoop door het
presenteren en definitief maken van de Nota van Uitgangspunten.
Minister van Engelshoven en Staatssecretaris Knops stellen dat de motie er niet toe strekt om het
verkoopproces stil te leggen. Gemeente Den Haag en Wassenaar negeren de motie en volgen het RVB
daar ze geen eigenaar zijn.
Burgers, prominenten, wetenschappers, herinneringscentra, belangenorganisaties en verenigingen
doen een gezamenlijke oproep aan het kabinet.
Kabinet, staak de verkoop van het Rijksmonument “Commandobunker Seyss-Inquart”. Respecteer
de verkenning van herinneringserfgoed en zorg dat de resultaten van de samenhangende visie en
actieplan, Motie 32820-267, gedragen wordt door een wetenschappelijke visie met voldoende
maatschappelijk draagvlak.

Noot voor de redactie:
Voor de volledige tekst en ondertekenaars “Gezamenlijke oproep. Kabinet, staak de verkoop van het
Rijksmonument Commandobunker Seyss-Inquart.”
https://www.wo2sporen.eu/gezamenlijke-oproep-kabinet
ter informatie:
De Raad voor Cultuur heeft de afgelopen jaren een serie sectoradviezen uitgegeven, waarvan het
sectoradvies over Monumenten & Archeologie binnenkort het sluitstuk zal zijn. In dit advies komt het
vervreemdingsbeleid van het Rijk aan de orde en wordt de verkoop van de Seyss Inquart bunker als
voorbeeld genoemd.

Voor aanvullende informatie of een reactie kunt u zich wenden tot Ronald Klomp (06 – 2150 4311)
van de Stichting WO2 Sporen.
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“Omdat de directe getuigen er straks niet meer zijn ….”

