
Prijskaartje aan maken bestemmingsplan voor 

afbouw Speelmanmolen 

Door Nico Kuyt De Teylinger 7 januari 2010 

SASSENHEIM - Het kost de gemeente meer dan 45 duizend euro voor het maken van een 

postzegel-bestemmingsplan om de afbouw van de molen De Speelman mogelijk te maken. 

Daarboven komt nog een bedrag van tussen de 20 en 25 duizend als planschades aan de 

omwonenden worden toegekend. En of bij bezwaren het bouwplan voor de Raad van State 

het wel zal overleven, is nog maar een vraag. 

Eerder zag B&W af van de oude afspraak met de Stichting 'De Molen van Sassenheim' om de 

korenstellingmolen in oude glorie te herstellen. In het verleden is in het bestemmingsplan 

een te lage hoogte opgenomen en door deze omissie kunnen buren nu succesvol bezwaar 

maken tegen de afbouw. En enkelen aan de overzijde hebben reeds aangegeven geen zicht 

vanuit de achtertuin op de wieken te wensen. Maar in oktober verzocht de gemeenteraad 

B&W om toch nog een uiterste poging te wagen om de wijziging van het bestemmingsplan 

gedaan te krijgen en zo de maximale goothoogte van 15 meter te wijzigen naar een 

bouwhoogte van 23 meter wat noodzakelijk is voor een complete molen. Inclusief bezwaar, 

beroep en de gangen naar de rechtbank gaat de poging tot de aanpassing van het 

bestemmingsplan en het verlenen van een bouwvergunning zo rond de 1,5 tot 2 jaar duren. 

In februari geeft B&W de opdracht aan een stedenbouwkundig bureau om een 

voorontwerpbestemmingsplan te maken.  

Als een paralleltraject onderzoekt B&W de komende tijd of met wat creatief uitleggen de 

bouwvergunning niet verleend kan worden zonder een wijziging van goot- en bouwhoogte in 

het bestemmingsplan. Zo is er discussie mogelijk over de plaats van de goot bij een 

korenstellingmolen. En wellicht is er een ontheffing mogelijk voor de bouwhoogte. Als dit 

alternatief kan, dan bespaart het veel tijd en kosten. 

 
 

Plan molenstomp gaat in procedure 

Door Nico Kuyt De Teylinger 9 december 2010 
 
SASSENHEIM - B&W heeft ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan 'Molen 
Speelman Sassenheim'. Dat zal nu voor eenieder ter inzage worden gelegd. Het 
bestemmingsplan moet het mogelijk maken de molen te herbouwen.  
Eerder zag B&W af van de oude afspraak met de Stichting 'De Molen van Sassenheim' om de 
afgebrande korenstellingmolen in de oude glorie te herstellen. In het verleden is in het 
bestemmingsplan een te lage hoogte opgenomen en door dit foutje zouden buren succesvol 
bezwaar kunnen maken tegen de afbouw. Enkelen aan de overzijde van de molen hebben 
reeds aangegeven dit ook te gaan doen. Echter, oktober vorig jaar verzocht de 
gemeenteraad B&W om toch nog een uiterste poging te wagen om het bestemmingsplan te 



wijzigen en zo de maximale goothoogte van 15 meter aan te passen naar een bouwhoogte 
van 23 meter die noodzakelijk is om de molen compleet af te bouwen. Afgelopen februari 
werd het stedenbouwkundig adviesbureau RBOI de opdracht gegeven een voorontwerp van 
het bestemmingsplan te maken. Op 8 november kwam de stichting bovendien met een plan 
van aanpak om de haalbaarheid te onderbouwen. Het bestemmingsplan gaat nu in de 
procedure om aan alle betrokken partijen de gelegenheid geven te reageren. De gemeente 
gaat deze beoordelen en eventueel verwerken in een definitief bestemmingsplan. 
Uiteindelijk zal de gemeenteraad hierover een besluit gaan nemen. Daarna start de fase van 
bezwaar en beroep. 
 


