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AMENDEMENT

AMENDEMENT over Commandopost Clingendael

De gemeenteraad van Wassenaar;

in vergadering bijeen op 7 maart 2023;

gehoord de beraadslagingen;

wijzigt het besluit behorend bij het raadsvoorstel over de Commandopost 
Clingendael (registratienummer Z/21/060548/332857) als volgt:

De gemeenteraad van Wassenaar,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023,
overwegende de afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf;

b e s l u i t:

1. De ontwerp Nota van Uitgangspunten Commandopost Clingendael gewijzigd 
vast te stellen, met dien verstande dat de in paragraaf 3.4 genoemde 
planologisch onwenselijke functies worden uitgesloten bij een eventuele 
wijziging van de Omgevingsvergunning.

2. De wijze van participatie conform het Plan van aanpak Communicatie & 
Participatie (versie 23 februari 2023 – De Wijde Blik) te doen uitvoeren, met 
dien verstande dat:

o organisaties, zoals de Historische Vereniging Oud Wassenaer, het 
Cuypersgenootschap, het Centraal Joods Overleg, het Centrum 
Informatie en Documentatie Israël, de Stichting Joods Erfgoed Den 
Haag en de Erfgoedvereniging Heemschut, worden aangemerkt als 
belanghebbenden , voor zover deze organisaties hiervoor als zodanig 
in aanmerking willen komen;

o in het Plan van aanpak Communicatie & Participatie expliciet 
wordtopgenomen dat conform de Inspraakverordening gemeente 
Wassenaar een zienswijzenota wordt vastgesteld waarin gemotiveerd 
wordt op welke wijze is omgegaan met ingebrachte reacties 

3. De concept Nota van Uitgangspunten Commandopost Clingendael met in 
acht name van de Inspraakverordening gemeente Wassenaar  vrij te geven 
voor participatie.

Toelichting
Op pagina 41 van de Nota van Uitgangspunten Commandopost Clingendael lezen 
wij dat de commandobunker zou kunnen worden bestemd voor o.a. een post- en 
koeriersdienst, een goederenweg-vervoerbedrijf, een verhuurbedrijf voor 
transportmiddelen, een bioscoop, een evenementenhal, een zwembad of een casino 
e.d., mits deze bestemmingen geen verkeers-aantrekkende werking hebben op het 
personenvervoer.
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Afgezien van het feit dat deze bestemmingen sowieso een verkeers-aantrekkende 
werking hebben, past dit soort bestemmingen niet bij het cultuurhistorische 
karakter van dit bunkercomplex, dat uniek is in zijn soort en omvang. Dat geldt ook 
de in de Nota genoemde ‘planologisch niet-wenselijke functies’. Deze functies 
zouden wat ons betreft moeten worden uitgesloten.
De landgoederenzone en de Atlantikwall vormen twee van de zeven erfgoedlijnen 
van de provincie Zuid-Holland, zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Zuid-Holland. 
Dit zijn bijzondere, waardevolle of kwetsbare gebieden, waar de instandhouding en 
mogelijk verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden die ze 
vertegenwoordigen, voorrang heeft boven alle andere ontwikkelingen.

Alle mooie woorden in de nota over de meerwaarde voor de landgoederenzone en 
de Atlantikwall, worden echter teniet gedaan door de genoemde mogelijke 
bestemmingen. Die bestemmingen zijn duidelijk in strijd met de 
architectuurhistorische, bouwhistorische, gebruikshistorische, landschappelijke en 
ensemblewaarden die worden genoemd in de nota.

Zoals de Rijksbouwmeester schrijft in de ‘Leidraad Afstoot Monumenten’, maakt de 
wet- en regelgeving het niet mogelijk om aanvullende eisen te stellen aan een 
nieuwe eigenaar. Kortom, als het complex wordt verkocht heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf zijn werk gedaan. Na de verkoop is de regie uit handen 
gegeven en heeft de gemeente weinig mogelijkheden om het cultuurhistorische 
karakter van het erfgoed te waarborgen.

Een overheid die zijn dadererfgoed verkoopt achten wij onverstandig. Het heeft 
onze voorkeur dat het Rijksvastgoedbedrijf dit monument overdraagt aan de 
Nationale Monumentenorganisatie. Wij zijn van mening dat de commandopost zou 
moeten worden bestemd tot herinneringscentrum over de rol van het complex in de 
Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude Oorlog. Uit onderzoek is immers 
gebleken dat de kennis bij jongeren over de Tweede Wereldoorlog tanende is en 
dat het antisemitisme toeneemt.

Wij onderstrepen dat met de start van het participatietraject tegelijkertijd ook de 
Inspraakverordening van toepassing is. Hierdoor worden allen belanghebbenden in 
de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de nu voorliggende concept Nota 
van Uitgangspunten. 
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