
B&W wil geen afbouw van molenstomp in de Postwijk. 
Door Nico Kuyt De Teylinger 19 februari 2014 
 
SASSENHEIM - B&W heeft het voornemen uitgesproken om de aanvraag voor een 
vergunning voor het afbouwen van de Molen van Speelman aan de H. Knoopstraat 1 in 
Sassenheim te weigeren.  
Enige tijd geleden heeft de Stichting "De molen van Sassenheim" een vergunning 
aangevraagd. Al meer dan 20 jaar leeft het plan de molenstomp te completeren tot een 
korenstellingsmolen van 23 meter. In 1993 heeft de voormalige gemeente Sassenheim de 
stomp in eigendom overgedragen aan de stichting onder de voorwaarde dat binnen dertig 
jaar deze weer geheel in oorspronkelijk staat moet zijn gerestaureerd. Maar in 1999 heeft de 
gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin abusievelijk een maximale 
goothoogte van 15 meter was opgenomen. Op verzoek de gemeenteraad is een nieuw 
bestemmingsplan opgesteld voor 23 meter, maar uiteindelijk besloot vorig jaar de raad het 
niet vast te stellen. In meerderheid was de raad van mening dat de plannen niet meer in de 
huidige tijdgeest passen en dat een molen van 23 meter ruimtelijk niet meer passend is op 
deze locatie. Hiertegen heeft de stichting beroep ingesteld bij de Raad van State. Hierop is 
nog geen uitspraak gedaan. Intussen heeft de stichting alsnog een vergunning aangevraagd. 
B&W wil het weigeren omdat het in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Daarvan 
kan wel een afwijking worden verleend, maar dat vindt B&W niet wenselijk. Allereerst staat 
de molen te dicht op de omliggende woningen. Er is weinig draagvlak bij de omwonenden 
voor een afbouw en tegen het nieuwe bestemmingsplan zijn door hen bezwaren ingediend, 
waaronder de door een aantal omwonenden opgerichte vereniging 'Hier geen wieken'. Door 
het completeren van de molen kunnen omwonenden schade lijden, zoals vermindering van 
uitzicht en zonlicht en aantasting van de privacy en de mogelijkheid bestaat dat zij 
planschade indienen. Verder stelt de gemeentelijke monumentencommissie vraagtekens bij 
de exploitatie en heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een negatief advies 
afgegeven. Het ontwerp van het besluit ligt op dit moment ter inzage. Komt na deze periode 
en na het beantwoorden van de eventuele zienswijzen de weigering van kracht, dan staan de 
indieners van de zienswijzen nog een beroep bij de rechter open. 
 

Molenstomp kan geen molen worden 
Door Redactie Leidsch Dagblad  23-4-2014,  

                              



 

DEN HAAG/SASSENHEIM - De gemeenteraad van Teylingen weigert terecht medewerking 

aan het afbouwen van de molenstomp aan de H. Knoopstraat in Sassenheim. Dit heeft de 

Raad van State woensdagochtend bepaald. 

De Raad van State deed uitspraak in het hoger beroep dat de Stichting de Molen van 

Sassenheim had aangetekend. De stichting wil de 'molen Speelman' graag in zijn oude glorie 

herstellen, compleet met wieken. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingsplan 

noodzakelijk. 

Een jaar geleden wees de gemeenteraad het verzoek van de molenstichting af om een nieuw 

bestemmingsplan vast te stellen. Twaalf gemeenteraadsleden waren voor zo’n 

bestemmingsplan, maar dertien raadsleden stemden tegen. 

De Raad van State wijst er in haar uitspraak op dat de gemeenteraad beleidsvrijheid heeft om 

ruimtelijke ontwikkelingen wel of niet toe te staan. 

Tegen het afbouwen van de molen bestond verzet van omwonenden die zich hebben 

gegroepeerd in Hier geen Wieken. 

 
 
 
 

Stichting verliest zaak over afbouw molen. 

Afbouw lijkt nu definitief van de baan. 
Door Piet van der Vooren. De Teylinger  30 april 2014                                                                                                                      
 
SASSENHEIM – De Raad van State is akkoord gegaan met de weigering van de gemeente 
Teylingen om mee te werken aan de afbouw van de molen van Speelman in Sassenheim. De 
molenstomp is nu gerestaureerd door de stichting ”De Molen van Sassenheim’. Maar een 
volledige afbouw met wieken kan de stichting nu vergeten. 
De gemeente Teylingen weigerde mee te werken aan de afbouw van de molen vanwege 
stedenbouwkundige redenen. Een volledige werkende molen met draaiende wieken zou 
volgens de gemeente niet passen in de omgeving. De bebouwing is intussen flink opgerukt 
en in de buurt bestaat bezwaar tegen een werkende molen. Volgens de stichting heeft de 
gemeente afspraken geschonden. In 1993 is met de voormalige gemeente Sassenheim een 
overeenkomst gesloten over de restauratie van de molen. Bovendien wilde het college van 
Teylingen wel meewerken aan afbouw van de molen maar werd teruggefloten door de 
Teylingse gemeenteraad. Dat gebeurde volgens de stichting zonder motivering. De Raad van 
State geeft de stichting op dit punt gelijk. Maar de Raad neemt genoegen met de motivering 
die de gemeente onlangs bij de Raad van State pas op tafel legde. De Raad oordeelt verder 
dat de overeenkomst uit 1993 niet meer is dan een inspanningsverplichting van de 
gemeente om mee te werken aan de afbouw van de molen. Die overeenkomst kan opzij 
worden geschoven, zo vind de Raad van State. 
 
 
 
 



 
 

Vergunning voor afbouw molen geweigerd 

Door Nico Kuyt De Teylinger 4 juni 2014 
 
SASSENHEIM - B&W heeft definitief de aanvraag voor een vergunning voor het afbouwen 
van de Molen van Speelman aan de H. Knoopstraat geweigerd. Daarmee stopt het plan van 
de voormalige gemeente Sassenheim en de stichting 'De molen van Sassenheim' om de 
stomp alsnog in oude staat als volwaardige korenstellingmolen te herstellen. 
De stichting kreeg in 1993 de molen voor 1 gulden in eigendom met de opdracht deze te 
restaureren en af te bouwen vóór 31 december 2023. Helaas werd in 1999 in het 
bestemmingsplan een te lage hoogte opgenomen. Er werd een aanpassing de gemeenteraad 
voorgelegd, maar de raad vond vorig jaar bij meerderheid dat de plannen van de stichting 
niet meer in de huidige tijdgeest passen en tevens dat een molen van 23 meter hoog 
ruimtelijk niet meer passend is midden in de woonwijk. Het draagvlak onder de 
omwonenden bleek uiterst gering. Zij verenigden zich onder de bewonersgroep ‘Hier geen 
wieken’. Zij vrezen schade, zoals vermindering van uitzicht, vermindering van zonlicht en 
geluidshinder. De Monumentencommissie stond evenwel positief tegenover een afbouw, 
maar de minister weer niet. Hij vond dat het rijksmonument juist als stomp ook een waarde 
heeft. B&W is van mening dat alles in redelijkheid is afgewogen en de vergunning niet kan 
worden verleend. 
 

Mediation vorig jaar minder succesvol geweest 
Door Nico Kuyt De Teylinger 30 juli 2014 
 
TEYLINGEN - Het is de gemeente niet gelukt om het hoge percentage vast te houden van 
bezwaren die zijn ingetrokken na een geslaagde mediation door de burgemeester of 
wethouder, zo valt te lezen in het jaarverslag van de Bezwaarcommissie.  
Vorig jaar is 54% van het aantal bezwaren na mediation weer ingetrokken tegenover 66% 
het jaar ervoor. Het percentage klachten wat door door zo'n bemiddeling is opgelost is wel 
iets gestegen, namelijk van 59% naar 63%. Een voorbeeld van een bezwaar waar het gelukt 
is was het protest tegen het niet vaststellen van het bestemmingsplan voor de afbouw van 
de Speelmanmolen in Sassenheim. Ook de afwijzing van het verzoek tot handhaving tegen 
de oude schaapsschuur nabij de Huifkar in Sassenheim is via bemiddeling tot een goed eind 
gekomen. Tevens deze tegen de recreatieve inrichting van de Boterhuispolder in Warmond 
en het kappen van 127 bomen aan de Jacoba van Beierenweg en Componistenlaan in 
Voorhout. In een reactie op het jaarverslag van de commissie geeft B&W aan te blijven 
proberen om steeds meer conflicten tussen burgers en gemeente hiermee op te lossen en 
steeds minder via Bezwaarcommissie en rechter. 
 

Molenstichting vergramd over passage jaarverslag Bezwaarcommissie  
Door Nico Kuyt 13 augustus 2014 
 
SASSENHEIM - De stichting 'De Molen van Sassenheim' is het niet eens met de vermelding in 
het jaarverslag van de Bezwaarcommissie dat de wethouder een succesvolle mediation heeft 



gepleegd rond het geschil tussen de stichting en de afwijzing door de gemeenteraad voor 
een afbouw van de Speelmanmolen aan de H. Knoopstraat in Sassenheim. De stichting 
stuurde hierover in scherpe toon een brief aan B&W, want er heeft naar haar mening 
helemaal geen mediation plaatsgevonden. 
De stichting noemt het een storende fout, die beslist dient te worden gecorrigeerd, want de 
indruk kan namelijk ontstaan dat zij zich heeft neergelegd bij het niet afbouwen van de 
molen en dat is niet het geval. Vorig jaar heeft de stichting een pro forma bezwaarschrift 
ingediend tegen het besluit van de gemeenteraad tot het niet vaststellen van het 
bestemmingsplan om de afbouw mogelijk te maken. Dat is ingediend om te voorkomen dat 
het recht tot het indienen van een bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn van zes 
weken zou verlopen. Deze termijn vangt normaliter aan nadat het besluit van de 
gemeenteraad op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend werd gemaakt, maar dat was na 
een tijdje nog steeds niet gebeurd. "Dat was bijzonder slordig. Onze stichting werd hierdoor 
de mogelijkheid onthouden om rechtsgeldig een bezwaarschrift in te dienen", aldus de 
stichting. Eerst nadat de gemeente door middel van een telefoontje van een ambtenaar de 
zekerheid had geboden dat het besluit officieel bekend zou worden gemaakt, werd het pro 
forma bezwaarschrift door de stichting ingetrokken. "Hieraan lag op geen enkele wijze 
mediation aan ten grondslag. Sterker nog, het intrekken van het pro forma bezwaarschrift is 
eerst tot stand gekomen nadat moest worden 'afgedwongen' dat het besluit alsnog officieel 
bekend werd gemaakt. Na ontvangst van de bekendmaking is beroep aangetekend bij de 
Raad van State. Deze besliste, zoals u weet, dat het raadsbesluit niet deugdelijk was 
gemotiveerd, maar het motiveringsgebrek werd gepasseerd", geeft de stichting haar lezing 
van de historie. Zij vraagt nu aan B&W om antwoord te geven of naar zijn mening het 
jaarverslag een foute mededeling bevat en zo ja, waarom B&W hiervan slechts kennis heeft 
genomen zonder enige opmerking te maken. Verder verzoekt zij B&W om alsnog zorg te 
dragen dat deze fout wordt hersteld en vraagt welke acties B&W hiertoe onderneemt. 
 

Beroep Molen van Sassenheim ongegrond  

Door Nico Kuyt De Teylinger 7 november 2014 
 
SASSENHEIM - De rechter heeft het beroep van de stichting De Molen van Sassenheim 
ongegrond verklaard. 
Op 20 mei 2014 weigerde B&W aan de stichting een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het afbouwen van van de Speelmanmolen, een rijksmonument. B&W deed dit omdat het in 
strijd is met het geldende bestemmingsplan en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een 
negatief advies heeft afgegeven. De stichting is in 1993 eigenaar geworden van de 
molenstomp met als opdracht van de toenmalige gemeente Sassenheim de molen tot een 
volledige korenstellingmolen te herbouwen. Echter, per abuis werd in het bestemmingsplan 
de te lage hoogte van 15 meter opgenomen in plaats van 23. Het wijzigen ervan stuitte op 
fel verzet van de direct omwonenden die geen afbouw willen vanwege vermeende overlast. 
De gemeenteraad stelde uiteindelijk na langdurige discussies het nieuwe bestemmingsplan 
niet vast. B&W kon vervolgens geen vergunning verlenen. Naar de mening van de rechter 
kon de gemeenteraad hiertoe besluiten, kon aan het advies van de Rijksdienst voldoende 
zwaarte worden toegekend en heeft B&W de aangevraagde vergunning op goede gronden 
geweigerd, ondanks dat er een overeenkomst lag tussen de stichting en de gemeente voor 



afbouw. De rechter verklaarde het beroep ongegrond. Tegen deze uitspraak staat voor de 
stichting nog een hoger beroep bij de Raad van State open. 
 
 
 

Burgemeester gaat met D66 op stap 
Door Nico Kuyt De Teylinger 16 november 2014 
 
TEYLINGEN - Om haar kennis te laten maken met wat er in de gemeente speelt organiseren 
de fracties in de gemeenteraad de komende tijd ieder afzonderlijk een tochtje of wat anders 
voor de nieuw aangetreden burgemeester Carla Breuer. D66 beet vorige week de spits af. 
Het gezelschap bracht een bezoek aan het Park Groot Leerust in Warmond en de 
Speelmanmolen in Sassenheim.  
Onder een druilige regen bezocht de groep het Park Groot Leerust aan de Burg. 
Ketelaarstraat. Dat het regende kwam goed uit, want het toonde direct het probleem met 
het park waar veel Warmondse evenementen plaatsvinden. De grond is verzakt, op enkele 
plekken zakt men tot de enkels in de blubber, wortels zijn bloot komen te liggen en moet 
volgens D66 worden opgehoogd en opgeknapt. Fractievoorzitster Rose Marie Keijzer heeft 
dit zeven jaar geleden in de raad aangekaart en de toenmalige wethouder Bert Homan is 
met de verenigingen gaan praten, maar sindsdien is het stil. Intussen is in het 
Bestuurscentrum onbekend hoe het er nu mee staat. Als dat niet boven tafel komt moet er 
naar de mening van D66 opnieuw naar worden gekeken.  
 
Hoofdpijndossier 
Vervolgens werd de gang gemaakt naar de molenstomp aan de H. Knoopstraat. Blijft het in 
de politieke arena rond Park Groot Leerust stil, het tegenovergestelde is het geval met het 
plan voor de afbouw van de molen. De stichting "De Molen van Sassenheim" kreeg in 1992 
voor 1 gulden de stomp in eigendom, maar met de opdracht het bouwval te restaureren, 
een goede exploitatie ervoor te vinden en tenslotte het weer af te bouwen tot een 
volwaardige korenstellingmolen van 23 meter. De eerste twee taken zijn met succes 
afgerond, maar de afbouw komt maar niet van de grond. In het geldende bestemmingsplan 
is een foute hoogte van 15 meter opgenomen en een te klein bouwvlak voor de wieken. 
Bewoners, die er later omheen zijn komen wonen, gingen in bezwaar. Een wijziging van het 
bestemmingsplan werd door de gemeenteraad verworpen. Diverse bezwaar- en 
rechtsgangen zijn door de stichting gevoerd, maar brachten geen resultaat. "Wij weten het 
langzaamaan niet meer", verzuchtte voorzitter Theo Gozeling tegen de burgemeester. De 
stichting wil nu van B&W weten of daar nog de intentie is om de afbouw mogelijk te maken 
en een procedure te volgen om toch tot een aangepast bestemmingsplan te komen. Hij kan 
nu de markt niet op om fondsen te werven, want de stichting heeft op dit moment niets te 
bieden. En dat terwijl een aantal potentiële grote donateurs er wel geld in willen steken. De 
stichting voelt zich verplicht tegenover de huidige donateurs en vrijwilligers om er alles aan 
te doen de molen toch te kunnen afbouwen en gaat door. "Door veel vrijwilligers is er heel 
veel tijd ingestoken en dan het afschrijven? Dat is niet netjes", besloot secretaris Fons van 
der Elst het bezoek en wees nog even op de destijds afgesloten overeenkomst met de 
gemeente. 


