
B&W ziet af van herbouw Speelmanmolen 

Raadscommissie gaat er nog over spreken 

door Nico Kuyt 24 september 2009                                                                                                                                                                                            

SASSENHEIM - B&W heeft de stichting 'De molen van Sassenheim' ontslagen van hun 

verplichting om de molen van Speelman te herbouwen. Vanwege een foutje dat de 

gemeente Sassenheim in het verleden heeft gemaakt, is het optuigen van de afgebrande 

korenmolen niet meer mogelijk. 

Een handtekeningenactie redde in 1990 de stomp van de sloophamer en op 27 augustus 

1993 verkocht de voormalige gemeente Sassenheim de molen aan de stichting onder 

voorwaarde dat binnen dertig jaar het geheel in de oorspronkelijke staat van een 

volwaardige korenstellingmolen moest zijn gerestaureerd. Anders zou de stomp weer naar 

de gemeente teruggaan. Maar intussen werd de Postwijk er rondom gebouwd en heeft de 

gemeente in 2000 iets pijnlijk vergeten de hoogte van de te restaureren molen in het 

bestemmingsplan op te nemen. En daarmee werd het onmogelijk om de molen nog te 

completeren, want de afstand van de woningen tot de molen is te gering. Het 

bestemmingsplan valt niet meer te wijzigen, want de maximale goothoogte moet verhoogd 

worden van 15 naar 23 meter en omwonenden zullen hiertegen zeker bezwaar indienen. 

Naar inschatting zullen de rechter en de Raad van State dit gegrond verklaren. B&W hebben 

daarom de handdoek maar in de ring gegooid en zien af van de eis voor het herbouwen van 

de molen. Een verplaatsing van het geheel is technisch en financieel lastig, zo gaf B&W al 

eerder aan. Het zou de molen ook uit zijn historische context rukken. Een ingehuurd 

adviesbureau stelt dan ook voor om de stomp maar op deze plek te handhaven en eventueel 

een replica ergens op een prominente plaats te herbouwen, zoals bij de ruïne van Teylingen. 

Of zo'n kopie er gaat komen is gezien de financiële ruimte van de gemeente twijfelachtig, 

maar B&W besloten in ieder geval de stichting maar te ontslaan van haar verplichting tot 

herbouw. Dit besluit staat echter op gespannen voet met de wens die de raadscommissie 

Ruimte in het voorjaar heeft uitgesproken, namelijk een alsnog pogen van het aanpassen 

van het bestemmingsplan. Inmiddels hebben diverse fracties de stomp op de agenda van de 

commissie Ruimte van 14 oktober geplaatst. 

Emoties laaien op in raadszaal: Debacle 

Speelmanmolen voor politiek moeilijk te verteren. 

Door Nico Kuyt 22 oktober 2009 

 

SASSENHEIM - Wethouder Bert Homan gaat een staatje maken hoeveel de rechtsgangen 

gaan kosten als de toegestane bouwhoogte van de Speelmanmolen in het bestemmingsplan 

alsnog wordt aangepast. Want door een slippertje van de voormalige gemeente Sassenheim 

is hierin een te lage hoogte opgenomen, waardoor de molen niet meer kan worden 



herbouwd. Vanwege bezwaren van de buren ziet B&W namelijk geen mogelijkheid meer om 

de aanpassing gedaan te krijgen. Maar de raadscommissie Ruimte wil zich nog niet zo snel 

gewonnen geven. 

Zij voelden zich verkocht en verraden. Rinus Dirven van de Stichting de Molen van 

Sassenheim en Hans Walenkamp van de Stichting Oud Sassenheim gebruikten stevige 

woorden in de commissie. B&W had hen een briefje van drie regels gestuurd met de 

boodschap dat de molen niet meer kon worden afgebouwd. Het jarenlang gesteggel rond de 

stomp kon wel worden afgesloten. Een poging om de omissie in het bestemmingsplan te 

herstellen zal zeker stranden voor de Raad van State. Deze harde boodschap bracht Dirven 

en Walenkamp op de barricaden. Beide heren beklommen onlangs het spreekgestoelte van 

de raadszaal om hun ongenoegen te ventileren. In hun ogen moest de gemeente die 

ambtelijke misser toch maar proberen te herstellen. Want voor het afbouwen heeft de 

gemeente met de molenstichting een contract. En daarnaast is er nog een moreel contract. 

Want de gemeente moet zich aan zijn woord houden.  

Betreurenswaardig: 

Dat de gemeente zijn afspraken moet nakomen, daar was de raadscommissie het eigenlijk 

wel mee eens. "Afspraken zijn afspraken. Het is betreurenswaardig dat noch Sassenheim 

noch Teylingen er iets mee gedaan heeft", vond Rudy Alewijnse (CDA). "Het tast de 

democratische staat van de gemeente aan", peperde Hans Goudsmit (PvdA) het met 

stemverheffing in. "Onbehoorlijk bestuur", riep Arno van Kempen (D66) na enig overwegen 

toch maar uit.  

Homan was het eigenlijk overal mee eens, maar moest de handen machteloos in de lucht 

werpen. Hij meldde dat, hoe pijnlijk B&W het ook vindt en hoe verschrikkelijk slecht dit de 

gemeente ook in het licht zet, de kans van slagen van een aanpassing van het 

bestemmingsplan is gewoonweg nul. "Na veel onderzoek komt steeds dezelfde conclusie dat 

het zal struikelen", stelde hij en gaf en passant aan dat hij er meerdere malen ‘s nachts van 

wakker gelegen heeft. "Dit is een zaak die je niet wil meemaken, maar B&W vond het niet 

terecht om de hoop die er bij sommige nog is, levend te houden. Dat zou de lijdensweg 

alleen maar erger maken."  

Echter, vanuit de commissie klonk een sterke oproep om toch nog maar een uiterste poging 

te wagen. En in lijn met een voorstel van Leo van Steijn (Trl) gaat de wethouder daarvan de 

financiële consequenties in kaart brengen. Want al die rechtszaken, dat gaat geld kosten. 

Met het staatje komt hij in de commissie terug. Dit geeft een completer beeld of het zinnig is 

om de procedure aan te gaan. Overigens had de commissie de wethouder maanden geleden 

al gevraagd deze gegevens te verstrekken. 

 


