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1
in uw brief van 24 november 2017, ontvangen op 27 november 2017, heeft u met Kenmerkeen beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie verzocht over 10002 2997
informatie met betrekking tot de toekomstige bestemming van de Seyss-Inquart Onn Zaaknumtner
bunker. 105000399

4 BijiagenU vraagt naar:
2

Alle correspondentie per e-mail, brief en andere informatiedragers tussen
het Ministerie en:
- Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen

-

Museon
Haags Historisch Museum

- Nederlandse Monumentorganisatie
- Erfgoedtafel Atlantikwalf
Eventuele gespreksnotulen en/of andere stukken, onderzoeken en -

dergelijke die betrekking hebben op dit onderwerp.

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van
29 november 2017, kenmerk 2017-0000611351.

Opschorting
In de brief van 11januari 2018 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is
opgeschort tot 1 februari 2018, vanwege het vragen van een zienswijze aan een
derde.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen
verwïjs ik u naar de bijlage 1.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 10 documenten aangetroffen.
Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit
besluit is gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende
nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten.
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Zienswijzen Rijksvastgoedbedrijf

U bent er over geïnformeerd in de brief van 11januari 2018 dat er een derde-
irectieTransacties&

belanghebbende is bij de openbaarmaking van de documenten Afdeling Verkoop
en dat deze in de gelegenheid is gesteld hierover haar zienswijze te geven.

Ons kenmerk

Door de derde-belanghebbende zijn geen bedenkingen ingediend. 1020212987

Ons Zaaknummer
Besluit 105008398

Ik heb besloten om document nummer 10 niet openbaar te maken. Verder heb ik
besloten om de door u gevraagde informatie vervat in de documenten nummers
1 t/m 9 voor een deel niet openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar
onderdeel “Overwegingen” van dit besluit.

Overwegingen
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vinden de
onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.
In de documenten met nummers 1 t/m 9 staan persoonsgegevens.
Ik ben van oordeel dat tav. deze gegevens het belang dat de persoonlijke
levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van
openbaarheid. Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze
documenten.

Het belang van geadresseerde om als eerste kennis te kunnen nemen van
de informatie
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder f, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te
kunnen nemen van de informatie. Bij het document met nummer 10 speelt dit
belang. Het gaat namelijk om het Biedboek dat is toegezegd aan potentiële
kopers. Ik ben van oordeel dat het gelijkheidsbeginsel zwaarder opweegt tegen
het belang van onmiddellijke openbaarheid van verzoeker. In het Biedboek staat
informatie weergegeven die bij openbaarmaking onevenredige benadeling of
bevoordeling kan veroorzaken onder de geïnteresseerde kopers. Indien de
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verzoeker eerder in het bezit is van het Biedboek dan de geinteresseerde kopers, Rljkseastqoedbedrijr
heeft verzoeker of derden eerder inzicht in ob)ectinformatie. Hierdoor kan

an50t005 S

verzoeker of derden zich langer en eerder voorbereiden op eventuele aankoop van Cidekng Verkoophet object. Ik heb daarom besloten de desbetreffende informatie pas openbaar temaken, nadat de potentiële kopers hiervan kennis hebben kunnen nemen. Ons Kennrk
1i002 12987

Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benacieling Ons Zaakru,rnmerOp grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 1050011398
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.

Gelet op de aard en de inhoud van de gevraagde informatie in document nummer
10 staat ook artikel 10, tweede lid, aanhef en onder 9, van de Wob aan
openbaarmaking in de weg. Openbaarmaking van de gevraagde informatie zou het
publiekrechtelijke lichaam namelijk onevenredig benadelen. Het belang van het
goed functioneren van het voorkomen van onevenredige benadeling van een
bestuursorgaan met het oog op zijn procespositie weeg ik hier zwaarder dan het
algemene belang van openbaarmaking.

Wijze van openbaarmaking
De documenten, genoemd onder de inventarisatielijst treft u bij dit besluit in kopie
aan.

Codering van getakte delen
De documenten met de nummers 1 t/m 9 worden deels openbaar gemaakt. De
tekstdelen die in voornoemde documenten zijn weggelakt bevatten informatie
waarvan openbaarmaking wordt geweigerd op grond van de eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer (artikel 10 tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob).
Wat betreft document nummer 10 wordt openbaarmaking in zijn geheel
geweigerd.

Hoogachtend,
De stafsecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
n’ eze,

Oer v4j,st
Si°rrraris-generaal

g[iebbenden/kunnefl binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit brief bezwaar
mak1eri bil de slatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Secretaris
gene’raal CIustey Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den
Haaq.\ Het beaaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de
naam Qht’adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop liet
bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht.
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob Rijksvastgoedbedrijf
Oirecbe Transacties &
ProjectenArtikel 1
Afcieiin9 Verkoop

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of Ons Kenmerk

ander materiaal dat gegevens bevat; 1020212987

b bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op Ons Zaaknunimer
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 105008398

de uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen

een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke
aangelegenheid;

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen en
waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als
leden daarvan beschouwd;

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie,
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid
en de daartoe door hen aangevoerde argumenten;

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.la van
de Wet milieu beheer;

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd;

i. overheidsorgaan:
10. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is
ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
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Artikel 10 Rijksvastgoedbedrijf

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover
DirecbeTransacbes S

dit: Mdeling Verkoop
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; Ons Kenmerk

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
1020212987

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; Ons zaaknummer
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 105008398

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale
organisaties;

b.

J c. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde
bestuursorganen;

d. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
e. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
f. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
g. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen

nemen van de informatie;
h. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan
wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk
karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken
van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende
belangen:

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het
milieu.
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Z Document Beoordeling Wol, Ahender Ontvanger
1. Mail: 021015 Re twee vragen

‘2. Mail: 111015 langs de lijn Deels 10.2.e
openbaar

3. Mail: 161116 stand van zaken PiK en Deels 1O.2.e
Seys-bunker openbaar

4. Mail: 020217 Re Seyss Inquart Deels 10.2.e
openbaar

5. Mail: 280217 RE Seyss-Inquartbunker Deels 10.2.e
onenbaar

6. Mail: 280217 RE Koppelen Seyss- Deels 10.2.el
L.__ Inguartbunker openbaar

7. Mail: 030417 Deels 10.2.e Provincie RVB
RE Fwd Mogelijkheden voor de NMO openbaar Zuid
om de Seyss Inquart Bunker te Holland

__ bezoeken

8. Mail: 290617 FW Seyss-lnquartbunker Deels 10.2.e - RVB
wordt uitkijkpunt openbaar

9. set 2c mailwisseling met Deels 10.2.e RVB Provincie
. Rijksvastgoedbedrijf 5000117909 openbaar Zuid

50255 Holland

Aankomsttitel

Archeologisch onderzoek

Asbestinventarisatie

Bestemmingsplan

Bodemonderzoek

Erfdienstbaarhedenonderzoek
Ecologische quickscan
Monumentenonderzoek
NEN 2580-meting
Tekeningen
Onderhoudsraooort

Niet 102f RVD Potentiële
openbaar 10.2.g koper

Bijlage 2 — Inventarislijst

Deels
nnènhnar

10.2.e

4

1

1

10. Biedboek

Rijksvastgoedbedrijt
D,rectre Transacties &
Proiecten
Mdeling vPrkoop

Ons Kenmerk

1020212987

Ons Zaaknummer
105008398
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t
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 1 december 2016 16:23

Re: twee vragen

Beste

dank voor de reactie. Ik heb nog een tweede vraag. Jaarlijks organiseren wij, de stichting Atlantikwali
Museum Scheveningen de zogenaamde bunkerdag. Dit is een succesvol evenement. Een groot aantal
bunkers wordt dan toegankelijk gemaakt en inmiddels hebben wij een professionele organisatie beschikbaar
met veel ervaring voor deze dag.

Het zou een mooi moment zijn, voor de verkoop, de burger nog een keer gelegenheid te geven om eens een
kijkje te mogen nemen in (een deel van) de Seyss - Inquart bunker.

Wij hebben vorig jaar overigens een onderzoek uitgevoerd naar de exploitatiemogelijkheden van de Seyss
bunker als cultuurhistorisch monument.

Met vriendelijke groet,

namens

Beste

volgende geschreven:

Op dit moment zijn wij in overleg met de gemeente Wassenaar over de toekomstige bestemming van dit object. Dit

proberen we vast te leggen in een Nota van Uitgangspunten. We streven er naar om deze bestemming zo breed

mogelijk te formuleren. Ik hoop binnen nu en een half jaar het verkoopproces op te starten.

Op 23 nov 2016, om 07:50
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1Met vrtendeiijke groet,

Prcjectieider

Directie Transacties & Projecten (T&P)
Rij ksva atgoed bedrijf
Afdeling Verkoop
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KonnkrijksreIat.
Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 16700 2500 65 Den Haag

0

Het R(jksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor oe realisatie van riJkoierheidsdoe/en, in samenwerking met, en met oog voor deomgeving.

Van:
Verzonden: vrijdag 18 november 2016 10:03
Aan:
Onderwerp: RE; twee vragen

Beste

De secretaresse van de rijksbouwrnetster is en de projectleider van de 51 bunker is

Met vriendelijke groet,

Hoofd Sectie Verkoop

Directie Transacties & Projecten (T&P)
Rij ksvastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
Mirtsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ko’te Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 16700 1 2500 BS 1 Den Haag

T

ntp Jjwww. ritk oedbedritt. ni

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van njksoverheidsdoelen in samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Van:
Verzonden: donderdag 17 november 2016 17:04
Aan;
Onderwerp: Re: twee vragen

Beste

we hebben elkaar al weer even niet gesproken. Ik heb twee vragen.

a. Ik sprak de njksbouwmeester vorige week even.flc ken hem uit zijn OMA tijd. Heb jij zijn emailadres. Hij
had geen kaartje maar we hebben afgesproken dat ik een afspraak zou inplannen.

b. De verkoop van de KJ kazerne loopt nog begrijp ik. In het verleden is wel eens gezegd, dat de verkoop
van de Sll3unker daarna zou volgen. Is er enig beleid of planning rond om dit object? Zijn er andere opties
denkbaar?



Met vriendelijke groet,

namens

<imageOol .jpg>

Op2okt 2015, om 10:17 volgende geschreven:

Beste

Afle inorntie die riornenteel be,enc1 S crjer Soestdijk en de PiK staat vei meld cn hierJboEk nI
Met vriendelijke groet,

Senior Vastgoeddeskundige

Rij ksva stg o ed bedrijf
Directie Transacties en Ontwikkeling
Afdeling Verkoop & Ingebruikgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 16700 1 25D0 BS 1 Den Haag

M
•F

www. rijksvastcioedbedrijf.nI

Het Rijksvastgoedbedrijf zet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen, in
samenwerking met, en met oog voor de omgeving.

Verzonden: vrijdag 2 oktober 2015 9:45
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Aan:L., .. .

Onderwerp: Re: twee vragen

Beste

wij hebben elkaar al enkele ma] en gesproken bij de Seys bunker en op de bewonersavonden van de PJkazerne

Ik heb twee vragen.

1. Ben jij ook op de hoogte van de planning rond de nieuwe visieontwikkeling rond paleis Soestdijk? ik kannergens vinden welke data er gehanteerd worden, ook niet op de site van het Paleis.

2. PJ kazerne: de nota van uitgangspunten is bekend. Wanneer start de tender van de PJ kazerne nu,
verwacht? Verkoop van de bunker is gescheiden begreep ik.

Dank voor de reactie,

Met vrendeIijke groet,

<Image[249}.jpg>

Dii bericht kan intormatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent ot dit bercht abustevotjk aan ii is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de aFzender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aannpraketijkheid voor schade, van welke aard ook, de
verband houdt met risico’s verbonden aan het elekiranrsc.ir verzenden van berichten
This message may conlan intormahon that is not intended lor you Ii you are not the addressee or t this massage was serrt to you by mistake, you are
requested to intorni the sender and deteis the message. The State eccepts no labilily lor damage ot any kind resulting trom the risks inherent s’ the
electranic iransmssion ol messages
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Van:

__________

Verzonden; maandag 16 oktober 2017 17:38
Aan:
Onderwerp: FW: langs de lijn

Hoi

We zouden toch wel kunnen informeren over wat we aan het doen zijn?
Hadden we het al over gehad, dacht ik.
Hoor t wel,

Maar binnenkort hangt ie bij mij aan de lijn en don moet ik toch iets roepen.
Dc deur dichtgooien is met dit Soort lui niet handig.
le veel perspectiet voor ze schetsen ook niet...
Kortom..

rn.vr gr.

Van:
Verzonden: donderdag 12 oktober 2017 13:17
Aan:
Onderwerp: FW: langs de lijn

H a

Afgelopen zaterdag stond ik langs de lijn en kwam een oude vrorn collega tegen. Die informeerde of ik betrokken
was bij of iemand kende die een rol speelt bi1 de afstoot van Staatseigendommen in dt geval gaat het over een
bunker. lk heb jouw naam genoemd als verantwoordelijke voor de regio, weet overigens niet of dit ook geldt voor
deze bunker. Ben jij de contactpersoon of kan ik in contact brengen met degene die daarover
gaat. Ik weet niet wat haar wens is maar ik vermoed dat zij wil dat de staat eigenaar blijft oid. ik hoor wei even,
t na n ks

Van:
Verzonden: woensdag 11 oktober 2017 10:35
Aan:
Onderwerp: langs de lijn

Hi

Het was goed om je zaterdag te spreken!

Zullen we het gesprek nog een keer voortzetten tijdens een koffietje of lunch?

We hadden het ook over de verkoop van de Seyss Jnquartbunker in het Clingendaelpark. In de Atlantikwali
is dit de meest relevante bunker. Behouden als nationaal cultureel erfgoed is dus van belang. Hieronder een
foto: het is een tot boerderij vermomde bunker. Het Rijksvastgoedbedrijf is voornemens deze te verkopen.
De bunkerstichting en de erfgoedtafel van de Prov Zuid Holland zijn bang dat de bunker daarmee in
verkeerde handen kan vallen en willen dat voorkomen. Er zijn al ideeën / plannen voor beheer,
herbestemming en exploitatie. We zouden daarover graag spreken met is
vanuit de bunkerstichting betrok.ken bij het project. Hij kentuit een andere situatie en kan contact
leggen, maar misschien kan jij ook een lijntje leggen?

Hoor graag vart je.



Met warme groet,

Associate

Locatie: evenemententerrein Lijm & Cultuur
fRotterdamseweg 270
2628 AT DeIlt

www chaiIar corn
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Van: 1-

Verzonden: woensdag 16 november 201615:19
Aan:
Onderwerp: stand van zaken PJK en Seys-bunker

Beste
Gisteren ging iets mis met onze afspraak. jammer.
Wat k eigenlijk wilde weten is het volgende.
Door de provincie Zuid Holland / erfgoedtafel Atlantikwail wordt gedacht aan het organiseren van eenmiddag/avond over de Seys lnquart bunker. Doel is het kijken wat mogelijkheden zijn voor een cultureelmaatschappelijk doel en hoe dit te realiseren. Daarbij worden diverse partijen uitgenodigd (gemeente Den Haag,Wassenaar, Museon, provincie, erfgoedstichtingen) en ook het RVB als verkopende partij. De gedeputeerde heefook veel belangstelling.
Om dat te organiseren zou het wel prettig zijn om een idee te hebben over een mogelijke planning van eenvervreemding. Het verhaal gaat dat dit binnen 6 maanden na verkoop van de PIK.

Mijn inzet is alleen verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een dergelijke middag/avond en wat kan ik doorgevenaan de provincie.
Als je het liever rechtstreeks aan de gemeente (dhr hoofdmonumentenzorg) en de provincie (dhr. wilt doorgeven vindt ik dat prima.

Ik heb een nieuwe datum geprikt (ma 28 nov 11.00 uur), ik hoop dat het niet te lastig is. Anders hoor ik wel als het
anders moet.

niet Vriendelijke groet,

conrdinernd adinii erfcj_C
onderzoek militaire kazernes

4
Expertiscentrum Techntek, sectie nioriunienten
Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
MinisteriC van Binnenlandse Zaken ee Koninkrjksrelties
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Ha

dat doe ik.

Kijk ook even op uitzending gemist van 1 scptemberjl. Het programma 1 tegen 100, de tweede mannelijke
kandidaat,..

Met vriendelijke groet,

namens

Op 8sep 2017, om 13:52 volgende geschreven:

Beste

Dank voor je bericht. Kun jij mij jouw contactpersoon bij de provincie geven?
Met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 17:21
Aan:
Onderwerp: Re: Seyss Iriquart
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Projectleder

Directie Transacties & Projecten (T&P)
Rijksuastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
Mntsterie van Binnenlandse Zaken en KninkrijksreIati
Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 16700 2500 65 Den Haag

T
E

Hit rtî) OiiinOdnidi,( zet vaotgoed in voor de reoJiçntp van rij kçoverhe,dsdoejen, in oornenvverking ‘riet, 0fl nJvt oog voerdeumgevin

Verzonden: dÈnsdag 29 augustus 2017 12:31
Aan:
Onderwerp: Seyss Inquart

Beste

ik heb de afgelopen maanden verder overleg gehad met partijen over de toekomst van de Seyss Inquart
bunker. Je hebt me ooit verteld, dat er ook een mogelijkheid bestaat om (transparant) namens RVB met een
marktpartij in overleg te gaan. De SAMS (bunkerafdeling Den Haag) heeft van de verenigde
bunkerstichtingen (ERfgoedtafel Atlaritikwall van PZH)een halfjaar geleden het verzoek gehad om het
behoud te onderzoeken. Oa met NMO en recent gem. Wassenaar qua update. Is het mogelijk om hier verder
over te spreken. Ook over een mogelijk bedrag. We hebben positief budgetoverleg met de provincie om eea
bijeen te brengen.

Echter zijn er in ieder geval twee vragen. Hoeveel tijd hebben we daar voor en is het mogelijk overleg aan te
vragen met RVB voor zon marktpartij scenario. NMO wil daarbij het beheer en eigendom afhechten.

Met vriende)ijke groet,

namens

1
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Op 6 feb 2017, om 15:53 heeft[ het volgende geschreven:

Beste

Naar aanleiding van ons telefoongesprek hierbij nog een antwoord op uw vragen. Ik heb contact gehad met mijn
collega en een bunkerdag zit er h&aas dit jaar niet in. We begrijpen dat het voor jullie heel waardevol zou zijn als de
Seys lnquartbunker toegankelijk is voor deze dag, echier gezien een aantal (lopende) onderzoeken en de lastig te
waarborgen veiligheid 7ieni wij het niet zitten om de bririke hiei voor ter beschikking te stellen. Wi hopen op uw
begrip.

Voor wat betreft het marktiniliatief geldt dat een object eerst ntorn aangewezen moet worden ls nar ktinitiatiet
voordat er een bod op kan worden uitgebracht door marktpartijen. Dit is (nog) niet het geval voor dit object. Het
heeft dus ook geen zin om een bieding uit te brengen.

Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Zodra iCt object in de verkoop gaat zat dit kenbaar
worden gemaakt via www.niedboeknI
Met vriendelijke groet,

PrcjctIeider

Directie Transacties & Projecten (T&P)
Rij ksastgoedbedrijf
Afdeling Verkoop
Mnrstnrie seri Binnenlandse Zaken en Kcininkrirksrja1jes
itOrte Vcjorhout 7 1 Den Haag
oostbus 16700 1 2no eS 1 Den ildag

T
E

frIt P,jksvastqoedbr’dr,jf zet vastgoed in voor de re&natrv van rijk.suvnheidsdoelen in samenwi.-kw.q met, en met oog voor de
in geving.

Van:
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 11:50
Aan:
Onderwerp: Re: Automatic reply: twee vragen

Beste kon je mij aub bellen?

vriendelijke groet

Met vriendelijke groet,

namens
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Op 13jan 2017, om 19:59 heeft het volgende geschreven:

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben afwezig tlm 20januari. Voor spoedeisende zaken kunt u contact opnemen met mevrouw
of de heer

Met vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht teverwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdtmet risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by niistake, you are requested to inform the sender and delete the rnessage. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

1
1



Van:
Verzonden: woensdag 15 maart 2017 9:04
Aan:
Onderwerp: RE: Seyss-Inquartbunker

Dank!

c

Van:
Verzonden: woensdag 15 maart 2017 8:12
Aan:
Onderwerp: RE: Seyss-Inquartbunker

Hi

Volgens mij is de tekst prima zo Ik heb nog 1 zin toegevoegd (zie gele markering onderaan),

Als je nog wat van hem hoort, laat het mij ook even weten.

Dank voor alle goede terugkoppeling!

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 13:37
Aan:
Onderwerp: FW: Seyss-Inquartbunker

Beste

We moeten vanuit ARbm antwoorden op uridertaande mail (we hadden het er al over)
Rbm is akkoord met ondertaande tekst.
Sureen jij h.e.e.a. nog even?

Dan kan ik het afhandelen verder.

HG

Van:
Verzonden: dInsdag 14 maart 2017 13:30
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Seyss-Inquartbunker

lijkt me een prima antwoord.

1
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Verzonden met BlaekBerrv Work (ve.w_hlackbciis.Lifll)

Van:
Datum: dinsdag 14 mrL 2017 12:21 PM
Aan:
.opIc:
Onderwerp: Seyss-lnquartbunker

Beste

Naar aanled!ng van onderstaande mail Over de Seyss-lnquartbunker (ik sprak je er kott over) hebben we contact
gehad met de Afdeling Verkoop van RVB T&P. Zij gaan over dit dossier. In pnncipe is er geen
uridische/beleidsmarige ruimte om in te gaan op het verzoek om een rechtstreekse overdracht van de buniker aan

ëén
partij te ‘regelen

J Kan alleen n zeer bijzondere gevallen zoals Veenbuizen en de tientallen monumenten die (met speciale instemming
tweede Kamer) naar de Nationale Monumentenorganisatie zijn gegaan.

Toch is een separaat antwoord van Atelier Rijksboiiwmeester aan de rnailschriver noodzakeijk.

Ik stel onOeristaande tekst voor.

Ge:iclil_’ beer

Onlangs iund 0 min iiel er Rtjksboiiwmee’ter een hei mlii o aan n Li 11W 701 gen ii itspi eekt over ik’ toekonist s’a ede
Seyss— lnquarthunkei in W:is’cninii.

Alelici Rijk’.souwnmee’aer is samen mci de ;ildclinia \‘ci koop en het Riiksvistgoi’dbudi pl, de gemeente Wissen:iar
er de Rijksdienst ‘oor hei cultureel erlvoed intensieF be,ig mei het s’onrbeieiden van een ook voor de eilgoedo aarden
vet ieRs cmmdc aFsloot- cii lienontsvikkeltmsgspiueedute.

De ri kshousvmeestt’i heet t er ertiouo en in dat dit tot CCI] goede oplossing gnIt leiden.

1 let is s’oor de Staal overigens in verband met svet- en regelgeving ook liet mogelijk om cern object als de bunker 1:
inn Cii] parlip te verkopen. De Staat VC1 koopt haar vasrgrmecl openbaar, nuirkluanfom to en transpat uur Slechts iii zeer
incidentele gevallen van itaiion:iul belang kan daarvan worden uitgeweken, bijvoorbeeld hij de giootschiIigc’
overdnuiclit van inoiiuitnenteincoiniplexen aan de Nationale Monumentenorganisuilie in 206 ina expliciete insteiiiniitmo
van de Tssvede Kamer.

Met vrmeiidelipke groet,

Adviseur monumenten
Atelier Rij kshouwtneester

Akkoord? Of wil je een meer persoonlijke benadering? Ik zal voor verzending de tekst kortsluiten met de
projectieider van de afdeling Verkoop.

HG



Van:[Ï-. Z
Verzonden: maandag 6 maart 2017 14:51
Aan:
Onderwerp: FW: Seyss lnquartbunker

Hallo
Kun jij advies geven n a.v. onderstaand verzoek.
Morgenochtend hebben we :genda overleg, Het zou f!n zijn, als k je dvics kan meenemen
G ro etj es,

Van:
Ver-zondert: dinsdag 28 februari 2017 17:00
Aan:
Onderwerp: Seyss Inquartbunker

Beste

mijn naam is en ik ben een een relatie van vanuit de voormalige leerstoel
ondergronds bouwen aan deTU Delft. Ik ben al 15 jaar bestuurslid van de Stichting AtlantikWail Museum
Scheveningen vanuit mijn discipline ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed en ondergronds
ruimtegebruik.

Enige jaren geleden hebben wij voor PZH een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de Seyss Inquartbunker
als publiekstoegangkelijke ruimte, Momenteel zijn wij via de taskforce van de Erfgoedtafel
Atlantikwall(PZFI) in overleg met partijen om de mogelijke ender(verkoop) door her RVB aan de markt te
voorkomen. (De verkoop zou dit jaar plaatsvinden in navolging van de verkoop van de Prinses
Julianakazerne) Het object is mede door onze bijdrage inmiddels een Rijksmonument en een toekomst als
bezit van een marktpartij zou vanuit ons perspectief een historische fout zijn.

Er zijn derhalve door ons diverse scenario’s in kaart gebracht. Gaarne zouden wij met van
gedachte wisselen over de situatie.

Met vriende’ijke groet,

namens

architect
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1
Verzonden: woensdag 15 maart 2017 11:01
Aan:
Onderwerp: RE: Koppelen Seyss-Inquartbunker

Ik denk dat het de bedoeIn is om deze e-mail te koppelen aan SAP

Van:
Verzonden: woensdag 15 maart 2017 8:35
Aan:
Onderwerp: Koppelen Seyss-Inquartbunker

105008398

Van:
Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 13:37
Aan:
Onderwerp: FW: SeyssInquartbunker

Beste

We moeten vanuit ARbm antwoorden op ondertaande mail we hadden het er al over).
Rbm is akkoord met ondertande tekst.
Screen jij he.ea. nog even?

Dan kan ik het afhandelen verder.

HG

Van:
Verzonden: dinsdag 14 maart 2017 13:30
Aan:
CC:
Onderwerp; RE: Seyss-Inquartbunker

lijkt me een prima antwoord.

Verzonden met BlackBerry Work ( ‘

van:
Datum: dinsdag 14 mrt. 2017 12:21 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: Seyss-lnquartbunker

Beste

Van:



Naar aanleiding van onderstaand: mail over de Seyss-tnquartbunker (ik sprak je er kort over) hebben we contactgehad met de Afdeling Verkoop van RVB T&P. Zij gaan over dit dossier, In principe is er geen
juridische/beleidsrnatige ruimte om in te gaan op het verzoek om een rechtstreekse overdiacht van de bunker aanéén partij te regelen.

Kan alleen in zeer bijzondere gevallen zoals Veenhuizen en de tientallen monumenten die (met speciale instemming
tweede Kamer) naar de Nationale Moriumerntenorganisatie zijn gegaan.

Toch is een separaat antwoord van Atelier Rijksbouwineester aan de mailschrijver noodzakelijk.

Ik stel onderstaande tekrt voor

Geachte heer

Onlarie zoiicl u aan atelier Rijksbuuw ileester een bericht waarin ii uw zorgen uitsjiiccki over cle tockuint van de
Seyss—lnqsirir ibunker in Waseniar.

Atelier RijkshouvriiecsLer is samen mei cie aldelins Verkoop van hei Rij ksvrisigoedhedr ij t. cle geniceilte Wi-enaar
en de Rijksdienst voor het cultureel erlgoed inteiiiet bezig met hei voorbereiden van een ook vooi de ertgoedwaaiden
verantwoorde aRtooi— en lierontwikkel ingsprocedure.

Dc nijksbous meester lteeh er vertrouwen in dat dit tol een goede oplossrrig gaat leiden

[-let is voor de Staat overigens in verband niet wet- en regelgeving ook niet mogelijk om ecn object als de bLinker t:
aan dcii p.tri ii te verkopen S lec Ir t iii ze ei i nc ide iiie le geval ten van nat un aal heb ar ig kan da arv in wonden afgeweken.
bijvoorbeeld bi; de ginoischalive overdracht van inonunienienconmlexen aan de Nationale Monumentenorganistiie in

16 na espliciete instemming in dc ‘1vcede Kamer

Met viiendelijke groet.

Adviseur monumenten
AwI er Rijkshouwriteester

Akkoord? Of wil je een meer persoonujke benadering? Ik za! voor verzending de tekst kortsiuiten met de
projectleider van de afdeling Verkoop.

HG

Van:
Verzonden: maandag 6 maart 2017 14:51
Aan:
Onderwerp: FW: Seyss Inquartbunker

Hablo
Kun jij advies geven n.a.v. onderstaand verzoek.
Morgenochtend hebben we agenda overleg Het zou fijn zijn, als ik je advies kan meenemen.

Van:
Verzonden: dinsdag 28 februari 2017 17:00



Aan:Ç
Onderwerp: Seyss Inquartbunker

Beste’

mijn naam is en ik ben een ecn relatie van vanuit de voormalige leerstoel
ondergronds bouwen aan de TU Delft. Ik ben al 15 jaar bestuurslid van de Stichting AtlantikWali Museum
Scheveningen vanuit mijn discipline ten aanzien van cultuurhistorisch erfgoed en ondergronds
ruimtcgebruik.

Enige jaren geleden hebben wij voor PZH een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de Seyss Inquartbunker
als publieks[oegangkelijkc iuimte. Momenteel zijn wij via de taskforce van dc Erfgoedtafel
Atlaniikwall(PZL-I) in overleg met partijen om de mogelijke tender(verkoop) door her RVB aan de markt te
voorkomen. (De verkoop zou dit jaar plaatsvinden in navolging van de verkoop van de Prinses
Julianakazerne) Het object is mede door onze bijdrage inmiddels een Rijksmonurnent en een toekomst als
bezit van een marktpartij zou vanuit ons perspectief een historische fout zijn.

Er zijn derhalve door ons diverse scenario’s in kaart gebracht. Gaarne zouden wij met van
gedachte wisselen over de situatie.

Met vriendelijke groet,

namens

architect
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Van:
Verzonden: donderdag 6 april 2017 16:14
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Fwd: Mogelijkheden voor de NMO om de Seyss lnquart Bunker te bezoeken

Hoi,

Nee, zeker niet de nmo zit niet in de reallocatie procedure en moet gewoon meebieden met marktpartijen.
Als de gemeente dit zo graag wil kunnen zij het marktconform kopen met een maatschappelijke bestemming
(herbestemming in de publieke sfeer) en door verkopen aan de nrno. Mits maatschappelijk gebruikt.

Wat wel vreemd is is daten ik met de burgemeester en wethouder van Wassenaar hebben besproken
dat er naast een stuk maatschappelijk ook en kosendrager bij de planinvulling zou worden gehanteerd
waardoor er een positieve exploitatie mogelijk zou zijn??

Groet,

Verzonden me( BlackBen’y Work (www.blackberry.com)

Van:
Datum: donderdag 06 apr. 2017 1:48 PM
Aan:
Onderwerp: Fwd: Mogelijkheden voor de NMO om de Seyss lnquart Bunker te bezoeken

Hé zie reactie provincie.

Ik hoef het toch niet aan te bieden aan nmo.

Verzonden met Good Work(www.good.com)

Van:
Verzonden: 6apr. 2017 10:11 a.ni.
Aan
Onderwerp: [RE: Mogelijkheden voor de NMO om de Seyss Inquart Bunker te bezoeken]
Cc:

Beste

Dank voor je snelle reactie.
Van mijn echter kant wil ik, in overleg met de voor7ltter van cie Erfgoedlijn, toch wijzen op de bijzondere positie die
NMO in dit verhaal inneemt,

Jullie stellen de NMO nu op één lijn mei de markt. De NMO mag gewoon met alle marktpartijen meebieden. Dus
NMO moet het gewoon ‘kopen’, tenzij er natuurlijk een bepaling is, dat niet de beste prijs binnen de randvoorwaarden
het beslissingscriterium wordt?
Volgens ons ligt er echter een tase vôôr dit proces. Dat is namelijk dat de Overheid een af te stoten object moet
aanbieden aan andere overheden. Nu hebben de Gemeente Wassenaar noch de Provincie bij mijn weten interesse

.

1



om dit obWct over te willen nemen. Maar sinds de overdracht door het Rijk van R:tksiionumçnten aan de NMO is ereen nieuwe overheids-speler in beeld veriv:heneir de NMO. Die kopen wel, maar niet voor rnarktconforme pnjzen.Dat is een beteidsmatige keuze! politieke zaak

De eventuele koop door NMO voor 1,- is natuurlijk van een andere orde (les specialis derogat ex rjenerais}
Wellicht leidt bovenstaande lot een herovorvieging

Met vrendetijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Afdeling Samenleving en Economie bureau Cultuur en Vrijettjd/ Economische Zaken

Provincie Zuid-Holland Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 2509 i..P Den Haag
www.zuid-hollarid.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 4 april 2017 16:43
Aan:
Onderwerp: RE: Mogelijkheden voor de NMO om de Seyss Inquart Bunker te bezoeken

Bes te

Wij hebben nauw overleg met de gemeente Wassenaar over de herontwikkeling van dit object. Hierbij is
afgesproken dat, aangezien het object een negatieve waarde heeft, er een kostendrager in het project moet zitten.
Dit betekent dat wij in een projectteam gezamenlijk de herontwikkeingsmogelijkheden 1fl caart orengen en deze
vast zullen leggen in een Nota van Uitgangspunten. Hierbij zullen zowel maatschappelijke als commercielere functies
worden opgenomen zodat de monumentale waarde en het onderhoud van het object kunnen worden gewaarborgd
in de toekomst en het prolect exploitabel is.

Zodra dit document gereed is zal de verkoop worden opgezet waarbij wij het object openbaar, marktconform en
transparant verkopen. NMD kan clan uiteraard meedoen in het biedingsproces en de mogelijkheid krijgen het object
te bezichtigen, tegelijk met alle andere partijen. NMO kan zich inschrijven op biedboek.nl zocat ze op de hoogte
worden gehouden wanneer het object in de verkoop gaat.

Als je nog vragen hebt aan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,

Projectleider

Directie Transacties & Projecten (T&P)
Rijksvastgoedbeôrij!
Afdeling Verkoop
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties
h<orte Voorhoat 7 1 Der Haag
Postbus 16700 1 2500 BS 1 Den Haag
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Hef- RJJkS v-3stgoedbearljf zet vasroed in voet de re91’tate va- rJ b’jiCcIdJ.t. in remn,ve-’t.- met, en ‘r’m ooq cQ
Ing

Verzonden: maandag 3 april 2017 15:56

CC:
Onderwerp: Mogelijkheden voor de NMO om de Seyss lnquart Bunker te bezoeken

Beste

Naar aanleiding van je vraag om e.e.a. op de mail te zetten, hierbij nogmaals mijn verzoek.
Graag zouden we naar aanleiding van een verkennend gesprek samen met de Nationale Monumenten Organisatie
(NMO zie ook /www.nationalemonumentenorganisatie.nl) een keer een kijkje nemen in de Seys lnquart Bunker om
een beeld te krijgen van de mogelijkheden van de bunker.
Ik hoor graag of en zo ja welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Met vriendelijke groet mede namens de verkenningsgroep van de Erfgoedtafel Atlantikwail (in cc meegenomen),

Senior Beleidsmedewerker

Afdeling Samenleving en Economie 1 bureau Cultuur en Vrijetijd/ Economische Zaken

Provincie Zuid-Holland 1 Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 1 2509 LP Den Haag
;.‘w.zuid hoiland.ni

1
Dii trerrchi ken inlomatie bevallen de niet voor u is Lesierri indien u niet de qead:esseerde bent ci dii hichI abusievei’1eaar ii is toege-zcnlcn. nOOt u
verzocht dal aan de atzendon le rnetden er hei beri;rii le vervlrjderen. De Staal wisaardl geen aanstlr&rsliikhed voor schade van weikO aard 0CR die
eerbano l;Oudl met risicos verrrdan aan i-et eieki’onisch verzericren van bericlrtri
This msnca;e may contarn nlormat dr thais not inierrded for you you are not Ihe addeasee er fire nessage as vent to you Do mini:rke you are
requeoiea to anlorm the sender ano delcie the niessse. The Sluis accepts no Irabifity for danruge cl any rnd rnsutling hom tno rsks irrhe t in lire
eetronic lransnisssir of rrressacres
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Van:
Verzonden: donderdag 13juli2017 13:54
Aan:
Onderwerp: FW: Seyss-lnquartbunker wordt uitkijkpunt

Ik kreeg deze meneer wederom aan de lijn.
Bel jij m op?

Van:
Verzonden: donderdag 29 jLir 2017 16:09
udn:
Onderwerp: Ewd: Seyss-Inquartbunker wordt uitkijkpunt

Verzonden met I3lackBerry Work(vhlickherr.c)

Verzonden: 29jun. 2017 15:01
Aan:
Onderwerp: Seyss-Inquartbunker word uitkijkpunt

Geachte heer
Ik ben oprichter van de stichting Europees Erfgoed Atlantikwail die zich beijvert voor de cultuur-historische en
toeristisch-recreatieve beleving van de Atlantikwail in Europees perspectief. De stichting is o.a. initiatiefnemer en
organisator van de landelijke Bunkerdag.

Ik heb een even simpel als briljant plan voor een (tijdelijke) functie voor de Seyss-lnquartbunker in Wassenaar. We
transformeren het ding tot een uitkijkpunt door er aan de buitenkant een trap tegenaan te schroeven met bovenop
een platform. Bezoekers kunnen zo (betaald) genieten van een adembenemend uitzicht over Den Haag en
Wassenaar. Trap en platform zijn reversibel, zodat ze een eventuele verkoop niet in de weg zitten. De
monumentenstatus staat deze toepassing niet in de weg en de investering is beperkt (kan al voor t 100.000, denk ik)
Ik kan nogeen heleboel argumenten geven waarom dit plan zo briljant is, maar ik eg het eerst maar eens in al zijn
eenvoud aan u voor.
Als u benieuwd bent naar het achterliggende verhaal, dan kom ik graag een keer langs.

Met vriendelijke groet,

Concepten & Projecten



Aan:
Onderwerp:

Opvolgingsmarkering:
Markerlngsstatus:

maandag 17 november 2014 17:36

RE: bevestiging voor de bezichtiging van de bunker Seyss Jnquart te Wassenaar
voor as, vrijdag 21/11 om 13.00 uur

FollowUp
Gemarkeerd

Ja prima.
Dan zien we wel wat aan de orde komt. Tijdens de doorgang of daarna.

Er is wel belangstelling voor cle haalbaarheidsstudie van de provincie. “ze” willen wel rekening houden met
eventuele maatschappelijke doelen of plannen van de provincie. Dan moet de provincie zich dan wel uitspreken.

met vriendelijke groet,

interdepartementaal beleidsadviseur rijksvastgoed

Directie Portefeuiilestrategie en Portefeulilemanagement (P&P)
Afdeling Strategie
Rljksvastgoedhedrîjf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 16700 1 2500 BS Den Haag
Aanwezig op: ma, di, wo, do

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdierist van het Rijk die op 1juli 2014 Is ontstaan uit een fusie van vier
vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
en de directie Rijksvastgoed.
Het Rijksvastgoedbedrijfzet vastgoed in voor de realisatie van rijksoverheïdsdoelen, in samenwerking met en met oog voor de
omgeving.

Van s@pzh.nl]
Verzonden: maandag 17 november 2014 17:33
Aan
Onderwerp: Re: bevestiging voor de bezichtiging van de bunker Seyss lnquart te Wassenaar voor a.s. vrijdag 21/11
om 13.00 uur

Van:
Verzonden:

1T+31 701
M+”

wwwvastgoedvanhetrIjk.nl
www.riksvastgoedbedrijf.nl
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t Hoi[ :i
Dank voor dit berichLknn zelf van 13.00 rot 14.00.
Akkoord op het aantal deelnemers?

Origineel bericht—--.
Van:
Datum: ma, 17-11-2014 17:27
Naar:
Ondci-werp:FW: bevestiging ‘oor dc bezichtigingvan de bunker Seyss inquart te Wassenaar voor as. vrijdag 21/11 om 13.00uur

Het gaat lukken.
Vrijdag 21 nov om 13.00 ter plaatse van de Seyss bunker, hij de Therese Swartzestraat.

met vriendelijke groet,

interdepartementaal beleidsadviseur rijksvastgoed

Directie Portefeulilestrategle en Portefeulilemanagement (P&P)
Afdeling Strategie
Rijksvastgoedbedrljf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koriinkrljksrelaties
Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 16700 2500 BS ( Den Haag
Aanwezig op: ma, di, wo, do

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdierist van het Rijk die op 1juli 2014 is ontstaan uit een fusie van vier
vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf
en de directie Rijksvastgoed.
Het RijksvostgoedbedrifJ zet vastgoed in voor de realisatie van rjksoverheidsdae!eri, in samenwerking met en met oog voor de
omgeving.

Van:
Verzonden: maandag 17 november 2014 14:40
Aan
Onderwerp: bevestiging voor de bezichtiging van de bunker Seyss irtquart te Wassenaar voor a.s. vrijdag 21/11 om
13.00 uur

Ho

Bij deze de bevestIging voor de bezichtiging van de bunker Seyss Inquart te Wassenaar voor a.s. vrijdag 21/11 om
13.OD uur

Met vriendelijke groet,

T÷317C1 1

www.vastgoedvanhetrllk.nI
www.rljksvastgoedbedrjif.ni
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Directie Transacties en Ontwikkeling
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreîaties
Korte Voorhout 7 12511 CW 1 Den Haagjkamer S 1.11e
Postbus l6700j2500BSjDen Haag
T (070)
F (07C
MOE

1
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1juli2014 is ontstaan uit een fusie van vier
vostgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijks vastgoed- en ontwikkelingsbedriff
en de directie Rijksvostgoed
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Van:

Verzonden:
Aan:

CC:

Onderwerp;

Bijla gen:

Beste netwerkleden,

Bijgaand de agenda en enkele achterliggende stukken voor de bijeenkomst van 27 november aanstaande. De
bijeenkomst start om 16.00 met een inloop vanaf 15.30 met daarbij de mogelijkheid om het complex van de NCBB te
bekijken.
Na afloop (omstreeks 19.00) is er de mogelijkheid om nog even na te praten onder het genot van een drankje.

Naast de punten die mede door jullie zijn aangedragen, staat dit keer het thema Wensbeeld Atlantikwali 2020w op de
agenda. Daarover was In de vooraankondiging het volgende opgenomen:

te werken aan een duurzaam samenwerkingsverband lijkt het goed om te praten over Ieders wensbeeld voor de
Atlantikwali in 2020. is het nodig om hiervoor groter te gaan denken of moetl kan dit via een bescheiden en
incrementele groei worden gerealiseerd? Moet de nadruk liggen op eigenheld en zelfstandigheid of is intensievere
samenwerking het streven, waarbij je kunt denken aan punten als communicatie, marketing, coördinatie van
evenementen enl of de werving en opleiding van vrijwilligers? Met het oog hierop zijn ook de betrokken gemeenten
gevraagd op om aanwezig te zijn. Wat is vanuit hun toeristische en recreatieve visie het wensbeeld? Dat kan
medebepalend zijn voor de discussie.

Een aanzienlijk aantal van jullie (rond de 25) heeft te kennen gegeven aanwezig te zullen zijn bij de bijeenkomst. Ik
kijk wederom uit naar een ongetwijfeld boeiende, levendige en Inspirerende bijeenkomst.

da en stukken Netwerktafelbijeenkomst Atlantikwali 27 november 2014 tussen
19.00 bij het NCBB op het Landgoed Overvoorde in Rijswijk ZuidHolland

Agenda AW 27 november.docx; Verslag AW Tafel 9 september 2014.doc; Brief
gedeputeerde Weber.pdf; Beantwoording Statenvragen SP.pdf; Bijlage bij
agendapunt definitie Atlantikwall.docx
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Tot donderdag!

Met vriendelijke groet.

Senior Beleidsmedewerker

Afdeling Samenieving en Economie t bureau Cultuur en Vrijetijd/ Economische Zaken
T0701 1
M

Provincie Zuid-Holland Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602 2509 LP Den Haag
www.zuid-holla nd .nl
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Agenda bijeenkomst netwerktafel Atlaritikwali
NCBB, Landgoed Overvoorde, Rijswijk op 27 november, 16.00 — 19.00, geinteresseerden kunnen
tussen 1530 en 16.00 het complex bekijken

Adres:

Van Vredenburchweg
Rijswijk

Agenda

15,30’: Inloop en mogelijkheid om het complex te bekijken
16.00: Opening en mededelingen, waaronder:

- Korte toelichting/ presentatie over de plaats van handeling (NCBB) en de rol
binnen de Atlantikwali

- Voorstellen/ kennismaking nieuwe netwerkleden
- Een korte terugblik op de Erfgoeddag van 9 oktober
- Fort 1881 (zie beantwoording Statenvragen en begeleidende brief van

gedeputeerde H. Weber)
- Masterplan Kust en Erfgoed (toezegging voor presentatie door RCE tijdens

een volgende netwerkbijeenkomst. Zie voor het definitieve rapport:
http://www.cuftureelerfgoed.nl/publicaties/masterplan-kust-en-erfgoed)

- Tympaan-monitor
16.30 Verslag 9 september (nogmaals bijgevoegd)
16.35 Presentatie ‘De verborgen grens’ educatieprogramma (Thea de Langen)
16.45: Een korte terugblik op de eerste subtafelbijeenkomst Routes
16.55: Definitie Atlantikwail, mede gezien de toenadering van het Oranjehotel en

Dordrecht! Moerdijk (zie bijlage)
17.10: Publiciteit: MMNieuws, Trouw, Monumentaal en Duinen & Mensen
17,20: Maatregelpakket 2015: Op 25 november heeft GS hierover een beslissing genomen
17.35: Korte pauze

17.45: Thema: Wensbeeld Atlantikwall 2020

18.45: Volgende netwerktafel
19.00: Sluiting ei, drankje

De genoemde tijdstippen zijn indicatief



Bijeenkomt Erfgoedtafel Atlantikwali, 9 september 2014, 16-19 uur.
Plaats: Hellevoetsluis, Droogdok Jan Blanken
Aanwezig:

1. Opening en mededelingen
- Nieuwe leden aan tafel: (ProBiblio) en (NCBB), Welkom 1

laat weten dat ProBiblio niet alleen een reizende expo over de erfgoedlijnen samenstelt,
maar ook geïnteresseerd is in sprekers over de AW tbv de Sprekersgids. Kandidaten kunnen zich bij
haar melden en ook materiaal is welkom.
De NCBB beheert het BB-complex in Overvoorde, Rijswijk dat ook een Duits gedeelte uit W02 omvat.
Hun vaste subsidie vanuit het Ministerie van Justitie heeft alleen betrekking op de BB-collectie
- Maand van de Geschiedenis: activiteiten voor oktober kunnen nog steeds worden gemeld bij

‘;de provincie ZH zal ter ondersteuning online gaan adverteren voor de MvdG, o.a. via
banners op websites als die van de ANWB e.a.
- Iedereen is welkom op de Ertgoeddag op 9 oktober in Leiden. Wie zich nog niet heeft aangemeld
kan dit doen via www.erfgoeddag.nl Er zullen diverse workshops zijn, o.a. over de AW. Thema
daarbij is ‘Behoud door ontwikkelings waarbij er presentaties worden verzorgd door

(Stichting Liniebreed Ondernemen) (Fort 1881).
trapt af met een algemene introductie.

laat weten dat de verzoeken voor vaststelling voor projecten 2013 nu binnenkomen en
afgehandeld worden. Mochten projecten vertraagd of anderszins gewijzigd zijn, moet dit via het
meldingsforrnulier bekend worden gemaakt om kortingen op het subsidiebedrag te voorkomen.
Verder geldt dat als het goed is alle beschikkingen/ brieven voor 2014 verstuurd zijn en dat er voor
2016 wel budget voor restauratieprojecten is, maar dat eventueel ontwikkelingsbudget afhankelijk
zal zijn van nieuw college GS na PS-verkiezingen in voorjaar 2015.

2. Verslag 12 iuni
Geen opmerkingen

3. Pro jectvoorstellen 2015

Er zijn 13 voorstellen binnengekomen. Deze overstijgen samen het grotweg beschikbare budget al
met meer dan 100%, dus er zullen scherpe keuzes moeten worden gemaakt. Ook wordt iedereen
gevraagd om zo mogelijk aan te geven waar het project eventueel gefaseerd of beperkt kan worden
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uitgevoerd. Projecten die na vandaag worden ingediend kunnen niet meer meedingen. Toetsing zal
plaats vinden aan de Stip.
Bedacht moet ook worden dat de AW-projecten een zekere concurrentie aan moeten gaan met
projecten uit andere erfgoedlijnen. Hoe duidelijker een project wordt omschreven en hoe beter het
voldoet aan de criteria, des te kansrijker.

Volgt: de presentatie met toelichting van de opeenvolgende projecten door deelnemers,

‘Aarwrager Naam Gevraagd Samenwerking met
aan PZH In

€
1 SAMS Bezoek en Educatie Cluster Den 12.000 Vrijwilligers, Museon

Haag; “Park van bunkers”
2 SAMS Uitbreiden locatie Badhuisweg, 55.000 Vrijwilligers, Museon

openstellingen toegankelijk maken
3 SAMS Locatie Radio Scheveningen > 2016 30.000
4 Biber Toegankelijk maken twee 45.000 excl ZHL, Vrijwilligers

naastgelegen bunkers en herstel
landschap als eerste stap in ruimer
programma.

5 Erfgoedhuis App als ocatie-gerelateerde 12.100 AW-musea, Prov
toevoeging aan de film. Noord-Holland, RCE
Ontwikkeling basis-app

-___________________

6 Landschap & Veiligstellen gangenstelsel 76.000 Gern. Rotterdam,
Erfgoed ZH Vinetaduin HvH (stalen deuren ZHL, EGH, vrijwilligers

gangbaar maken); antivandalisme
7 St Europees Evenement: Open Bunkerdag.in 50.000 Gem. Den Haag,

Erfgoed AW 2015, als vervolg op Haagse Museon, Haags
Bunkerdag (27/9) ‘ Historisch Museum

8 St Europees Goed voor Erfgoed: onderzoek 50.000
Erfgoed AW naar economische benutting AW, (40.000)

In samenhang met andere

erfgoedlijnen

9 AWM Noordwijk Bouwkundige voorzieningen ter 54.000 excl. Vrijwilligers,
verbetering toegankelijkheid, Gem.Noordwljk
beveiliging, objectregistratie en

waterdicht maken dak van de 414
‘ïo RAAP AW-data In GIS overbrengen tbv 4.500 Gemeenten

kaartenset beleidsmakers

[ïi St Militair Erfgoed AW-route: objecten verbinden, 169.500
duurzame samenwerking tot stand

brengen

[Ïi Vleermuisbunker Voorbereiden hernieuwde 49.465 Vrijwilligers

L Wassenaar openstelling dmv bouwkundige



- J voor ngen anvandahsme
13 f NCBB/Overvoorde Toegankelijk en bezoekbaar maken

van twee bunkers uit het ‘Duitse

deel’

Totaal -
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4. Voorzitter vat de vervolgprocedure nog even samen: :aat op basis van het hier
besprokene en toetsing aan de Stip een prioritering opstellen. Dat voorstel gaat dan rond 1 oktober
naar GS, waarna hij zal terugkoppelen aan de tafeldeelnemers. Vervolgens is het zinvol om een
bijeenkomst te plannen.

Deze volgende bijeenkomst wordt vastgesteld op donderdag 27 november. Tijdstip volgt nog.
Wij zullen dan te gast zijn van de NCBB op Overvoorde in Rijswijk. Routebeschrijving volgt t.z.t..

Voorzitter sluit de vergadering om 19.05 uur en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje.


