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'NG 1 ö OKT 2014 

AFD: 
Schriftelijke vragen artikel 41 Reglement van orde 

Onderwerp Verkoop Rijksmonument Grotewal lerweg 2B, 
voormalig Transformatorstation 'De bunker' 

Aan col lege 

Datum 10 oktober 2014 

Einde schriftelijke reactietermijn: 13 november 2014 

Geacht col lege, 

Hierbij verzoeken wij het col lege de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Toelichting: 
'De bunker ' ,gebouwd in 1943 in opdracht van de Duitse bezetter ten behoeve van 
stroomvoorziening van de Atlantikwall in de Kop van Noord-Holland, is een beschermd 
monument dat is opgenomen in het register ingevolge art. 6. Van de Monumentenwet 1988. 
Het voormalig transformatiestation is van a lgemeen belang uit cultuur- en 
architectuurhistorisch oogpunt , als zeldzaam geworden onderdeel uit de energievoorziening 
van de Atlantikwall. 
Bij de verkoop van 'De bunker' is er om die reden in het verkoopcontract een 
terugkoopverpl ichting voor de gemeente opgenomen. 
De zorgvuldigheid waarmee met het gebouw moet worden omgesprongen, wordt niet 
alleen ingegeven door de historische waarde van het pand , maar vooral door de 
nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers die hieraan hebben gewerkt. 
'De bunker' is aangekocht door Dhr. Halman en Dhr. Vd Wal voor een symbolisch bedrag 
van 250,- euro om er een expositieruimte en galerie van te maken. 
Nu, ongeveer 8 jaar later, gaf Wethouder Blonk in de commissie SLZ aan dat 'De bunker' is 
verkocht. 

Vraag 1 
Is er voordat is overgegaan tot vervreemding van het overgedragen registergoed en de 
opstal, de gemeente in de gelegenheid gesteld het desbetreffende registergoed [terug] te 
kopen voor het aan toonbaar geïnvesteerde bedrag, op de wijze als opgenomen in het 
voorkeursrecht? 

Vraag 2 
Heeft de gemeente de aanbieder van 'De bunker' binnen de gestelde termijn schriftelijk 
laten weten of hij in principe wil afzien van kooprecht? 



Vraag 3 

Waarom heeft het col lege afgezien van terugkoop? 

Vraag 4 
Waarom is de commissie SLZ/ gemeenteraad niet op de hoogte gesteld van de eventuele 
terugkoopmogeli jkheid? 
Vraag 5 
Bij iedere overdracht of overgang van 'De bunker' blijft de kwalitatieve verplichting 
'voorkeursrecht als bedoeld in art. 6:252 van het Burgerlijk Wetboek' in stand. Heeft de 
gemeente erop toegezien da t dit ook daadwerkeli jk in de nieuwe situatie- met de nieuwe 
eigenaar contractueel is meegenomen? 

Vraag 6 
'De bunker en de grond en de bi jbehorende grond is verkocht voor de symbolische 
verkoopsom van 250,- euro. Heeft de gemeente de ondernemers niet teveel c a d e a u 
gedaan? 

Met vriendelijke groet, 
Merieke Bredewold 
Wens4u [Wij en Schagen voor u] 


