
B&W geeft afbouwen molenstomp op  

Door Nico Kuyt DeTeylinger 14 januari 2015 
 
SASSENHEIM - B&W heeft besloten geen verdere verplichting tot inspanning meer op zich te 
nemen die alsnog gaat leiden tot het afbouwen van de molenstomp Speelman aan de H. 
Knoopstraat 1. 
Met dit besluit laat B&W aan de stichting ´De molen van Sassenheim´ definitief weten dat de 
stomp in zijn ogen niet kan worden gecompleteerd. In de afgelopen maanden hebben er 
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden tussen wethouder Bas Brekelmans, burgemeester 
Carla Breuer, de stichting De molen van 
Sassenheim en de tegenstanders verenigd in de buurtvereniging ´Hier geen wieken´. De 
molenstichting heeft namelijk B&W gevraagd om duidelijkheid te geven of er nog bereidheid 
is om een inspanning te doen voor het alsnog afbouwen van de molenstomp, maar een 
volwaardige korenstellingmolen, alhoewel volgens de afspraken die in het verleden in de 
toenmalige gemeente zijn toegezegd, past volgens B&W niet meer op deze plek. Destijds is 
een verkeerde hoogte opgenomen in het nu nog geldende bestemmingsplan. En rondom de 
stomp zijn sindsdien op korte afstand eengezinswoningen gebouwd. Het completeren van de 
Speelman zal daarom leiden tot een minder gewenste stedenbouwkundige situatie en 
bezwaren van de bewoners. Het draagvlak van omwonenden die vlak naast of vlak achter de 
molenstomp wonen is namelijk zeer gering. In 2013 heeft de gemeenteraad gestemd over 
een bestemmingsplan om een afbouw tot 23 meter mogelijk te maken, maar verworpen. 
 

Molenstichting blijft hopen 
Door Erna Straatsma Leidsch Dagblad 16-1-2015 
 
SASSENHEIM - Bij de Raad van State vecht ze een, door de gemeente Teylingen geweigerde, 
omgevingsvergunning aan. 
“Wat moeten wij anders’?’, zegt bestuurslid Fons van der Elst desgevraagd., Wij zijn niet 
opgericht voor het behoud van de molenstomp, zoals die er nu staat. Wij hebben een 
overeenkomst met de gemeente waarin staat dat we de molen mogen afbouwen.’’ 
Deze week was er opnieuw een tegenvaller voor de stichting, want ook het huidige college 
van burgemeester en wethouders ziet niets in afbouw van de molen in de H. Knoopstraat. 
Burgemeester Carla Breuer en wethouder Bas Brekelmans (ruimte) volgen de lijn van het 
vorige college. Hun antwoord op een verzoek van de molenstichting om alsnog een 
’inspanningsverplichting’ tot afbouw op zich te nemen, luidt ’nee’. Dat blijkt uit een 
collegebesluit van 23 december. 
“We blijven toch hopen op een opening’’, zegt Van der Elst. ”Op 29 januari hebben wij een 
gesprek met de burgemeester”. Zij wil nog een keer terugkomen op de kwestie. Op 16 
november hebben we een keer met haar gepraat, maar dat was maar een half uurtje. In dat 
gesprek hebben wij gevraagd of ze die ’inspanningsverplichting op zich wilden nemen.’’ 
Bij de Raad van State loopt nog een beroepszaak tegen de geweigerde 
’omgevingsvergunning’ voor opbouw van de wieken. Die is aangevraagd nadat de Raad van 
State een schorsingsverzoek van de stichting afwees, dat gericht was tegen een besluit van 
de gemeenteraad. De politiek besloot begin 2013 om het bestemmingsplan niet aan te 
passen, teneinde opbouw van de molenstomp mogelijk te maken. 



”Het is de laatste mogelijkheid om ons gelijk te halen’’, zegt Van der Elst over de 
beroepszaak. “De Haagse rechtbank heeft ons in eerste aanleg geen gelijk gegeven, 
daartegen hebben we beroep aangetekend bij de Raad van State.’’ 
 

"Molen kan niet worden afgebouwd"  

Door Nico Kuyt De Teylinger 6 februari 2015. 
 
SASSENHEIM - B&W heeft nogmaals bevestigd dat de afbouw van de Speelmanmolen op de 
huidige plek niet kan worden gerealiseerd. 
Aanleiding voor deze extra uitspraak is een brief die de stichting 'De Molen van Sassenheim' 
aan de gemeente stuurde. Hierin stelde de stichting prangende vragen bij een uitspraak van 
wethouder Bas Brekelmans over de herbouw. Hij vindt namelijk dat, na al de gevoerde 
procedures, de molenstomp op die plek niet kan worden afgebouwd. Een mening die 
overigens B&W deelt. Door een fout in het bestemmingsplan is het nu niet meer mogelijk 
om een 24 meter hoge korenstellingsmolen te realiseren. Dit tot groot ongenoegen van de 
stichting die de stomp voor 1 euro heeft aangekocht met de opdracht om het 
rijksmonument te herstellen in originele staat. De buren staan evenwel niet geheel positief 
tegen een afbouw. 
 

CDA verrast De Molen van Speelman met valentijnskaart 
Door Piet de Boer Witte weekblad 18 februari 2015 
 
SASSENHEIM – Het CDA heeft stichting De Molen van Sassenheim verrast met een Valentijn 
bezoek met taart. Bert van Leeuwen stak de vrijwilligers een hart onder de riem. Hij sprak 
zijn grote waardering uit voor hun inzet om dit cultureel erfgoed te restaureren. De herbouw 
van de molen lijkt door het negatieve besluit van het college verder weg dan ooit. De 
molenstomp kan volgens B&W “niet worden gecompleteerd”. 
CDA Teylingen heeft altijd veel sympathie gehad voor het werk van de stichting. Zij kwam 14 
februari langs met een delegatie van raadsleden, bestuursleden en een CDA-kandidaat voor 
Provinciale Staten, Jeroen Ravensbergen, om daar op ludieke wijze blijk van te geven. De 
Molen van Speelman kent inmiddels een geschiedenis met veel hindernissen. In de jaren 
negentig verkocht de gemeente de molen voor één gulden aan de stichting. De gemeente zei 
toe mee te werken aan de herbouw van de stellingmolen uit de negentiende eeuw. In de 
afgelopen twintig jaar gebeurde volgens het bestuur van de stichting juist het tegendeel. 
Ravensbergen luistert met verwondering naar het verhaal en vindt het onbegrijpelijk dat een 
burgerinitiatief door de gemeente zo wordt behandeld. ‘Dit soort projecten moet je 
koesteren’. Bestuursleden Theo Gozeling en Fons van der Elst waren verheugd over de 
belangstelling van het CDA en toonden zich strijdbaar. Zij gaan niet akkoord met de wijze 
waarop portefeuillehouder Bas Brekelmans het dossier ‘De Molen van Speelman’ heeft 
behandeld. ‘Onbehoorlijk’, zegt voorzitter Gozeling. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de 
gemeente eerst alle medewerking toezegt en nu de herbouw onmogelijk maakt. “Wij voelen 
ons behoorlijk in de steek gelaten” zegt Gozeling. De stichting beraadt zich nog op verdere 
stappen. 
 



                              
 
Jeroen Ravensbergen, Bert van Leeuwen en Theo Gozeling (v.l.n.r.) overhandigen de taart. 
 

CDA Teylingen schenkt taart aan De Molen van Sassenheim. 
Door Tewis Zandbergen (CDA) 18 februari 2015 
 
Teylingen: Het CDA vindt het belangrijk dat molens en kerken in Zuid-Holland behouden 
blijven en worden beschermd. Daarom heeft CDA Teylingen afgelopen zaterdag op de dag 
van de liefde een taart aangeboden aan het bestuur en de vrijwilligers van stichting ‘De 
Molen van Sassenheim’. 
Zuid-Holland kent vele bijzondere gebouwen die worden aangemerkt als cultureel 
historische erfgoederen, zoals molens, kerken en gemalen. Het CDA is van mening dat mooie 
molens en kerken ook in de toekomst moeten worden behouden en beschermd. Dit komt 
het beste tot stand wanneer mensen zich verbonden voelen met historische gebouwen en 
zich ervoor inzetten. Op 14 februari was het Valentijnsdag. Voor CDA Teylingen was dit een 
mooie aangelegenheid om een taart aan te bieden aan het bestuur en vrijwilligers van 
stichting “De Molen van Sassenheim”. Bert van Leeuwen uit Warmond, raadslid voor het 
CDA in de gemeente Teylingen en kandidaat voor het Hoogheemraadschap Rijnland, bood 
deze taart aan. Op deze manier wil het CDA haar waardering naar elkaar uitspreken, in het 
bijzonder voor het vrijwilligerswerk dat met liefde wordt verricht. Jeroen Ravensbergen uit 
Rijnsburg CDA-kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland: “het CDA is van 
mening dat de gemeente en Provincie, nog meer dan nu het geval is, oog moeten hebben 
voor maatschappelijke initiatieven en voor het werk dat deze vrijwilligers verzetten. Zij 
moeten worden ondersteund waar dat kan.  

 

 

 

 



Geen kosten voor stichting Speelman.  

Door Erna Straatsma Leidsch Dagblad 15 mei 2015  
 
Sassenheim – Stichting Molen Speelman uit Sassenheim hoeft geen 15.000 euro aan 
gemeentelijke legeskosten te betalen. De Haagse rechtbank geeft de stichting gelijk in haar 
bezwaren tegen deze rekening. De leges vloeien voort uit procedures voor het afbouwen van 
de molenstomp aan de H. Knoopstraat. De stichting heeft hiervoor in september 2014 een 
omgevingsvergunning aangevraagd, die door het college van burgemeester en wethouders is 
geweigerd. 
De rechtbank schrapt de rekening omdat de vergunningaanvraag onder meer getoetst is aan 
een bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar. De legeszijn door het rechtscollege verlaagd 
naar 380 euro. De voorzitter van de molenstichting, M. Gozeling, is blij met de uitspraak. 
“Het ziet er hoopgevend uit”, aldus Gozeling, die blijft hopen op een afbouw van de molen. 
“Er loopt nu nog een beroepszaak tegen het afwijzen van de omgevingsvergunning. Dat is 
onze laatste strohalm. Als we die zaak verliezen moeten we ons beraden of we iets anders 
met de stomp gaan doen.  Maar ik ben het verplicht aan de donateurs om alles uit de kast te 
halen om toch te proberen die molenstomp af te bouwen.” Het plan voor opbouw van 
wieken kent een jarenlange geschiedenis. Begin 2013 besloot de Teylingse gemeenteraad 
om af te zien aan de medewerking. Ook het huidige college van VVD, CDA en D66 wil niet 
meer meewerken aan de afbouw van de Sassenheimse molenstomp. 
 
 

Molen van Sassenheim wint zaak legesheffing. 
Door Nieuws.nl 14-05-2015 
  

                                                    

 

De Stichting Molen van Sassenheim zet zich al sinds 1992 in voor het beheer en behoud van 
de Molen van Speelman aan de H. Knoopstraat 1 in Sassenheim. Het liefst hadden zij gezien 
dat de molen in originele staat zou worden teruggebracht, inclusief de top met de 
wieken. Op 9 september 2013 werd daarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd, maar 
dat kwam de stichting duur te staan. 
Op 28 mei 2014 kwam hierop het antwoord, de vergunning werd geweigerd en er een 
bedrag van € 14.803,77 aan leges werd in rekening gebracht voor het behandelen van de 
aanvraag. En dat terwijl er in 2013 juist een nieuwe wet was aangenomen, die het verbiedt 
om leges te heffen over aanvragen die betrekking hebben op bestemmingsplannen van 
ouder dan 10 jaar. 



We hebben het de gemeente wel 10 keer uitgelegd, maar omdat het om een nieuwe wet 
gaat, ontbrak nog enige vorm van jurisprudentie”. Zo liet voorzitter van de stichting, Theo 
Gozeling weten. 
Hiertegen werd dan ook bezwaar gemaakt en op 25 juni 2014 kwam het besluit het bedrag 
te verminderen tot € 13.439,27, wat nog steeds een aanzienlijk hoog bedrag is. De gang naar 
de rechter leek onvermijdelijk en de stichting ging in beroep. 
De rechter heeft nu beslist dat zij hierin gelijk hebben en heeft het nieuwe leges bedrag 
vastgesteld op € 379,69. Voor de stichting die zich bekommert om het behoud van de molen, 
een hele opluchting. 
 

Gemeente krijgt tik op de vingers over leges 
Door Nico Kuyt De Teylinger 20 mei 2015  
                                                                                                                                                                                            
Sassenheim. De stichting Molen van Sassenheim hoeft volgens de rechter niet het volledige 
leges aan de gemeente te betalen voor de mislukte aanvraag voor een vergunning voor de 
afbouw van de molenstomp aan de H. Knoopstraat 1 in Sassenheim.  
Vanwege het in het verleden opnemen in het bestemmingsplan van een verkeerde hoogte 
om de afbouw van de molenstomp mogelijk te maken, is er lange tijd een geschil ontstaan 
tussen molenstichting, de gemeente en omwonenden. De voormalige gemeente Sassenheim 
heeft voor 1 gulden de stomp overgedragen aan de stichting met de opdracht de stomp tot 
een volwaardige molen te herstellen, maar dat bleek een opgave met hindernissen. Veel 
inzet heeft de stichting gepleegd, maar het foutje in het bestemmingsplan nekte een 
afbouw, want de omwonenden wenste geen molen met wieken meer en de gemeenteraad 
zag bij meerderheid af vast te stellen van het bestemmingsplan om een herbouw mogelijk te 
maken. Intussen had de stichting een aanvraag voor een vergunning ingediend en daarover 
moest leges betaald worden van bijna 15.000 euro. Na het afschieten door de gemeenteraad 
zakte het bedrag met 1500 euro, maar de stichting bleef het er niet eens en stapte naar de 
rechter. De gemeente stelde tijdens de zitting dat het legesbedrag terecht was en naar het 
juiste bedrag geheven, maar de rechter was het met de stichting eens dat bepaalde 
onderdelen van de leges niet meer kunnen worden gevorderd nu het geldende 
bestemmingsplan ouder is dan 10 jaar en verlaagde het bedrag tot rond de 338 euro. De 
gemeente moet aan de stichting de kosten van de rechtsgang van rond de 1550 euro 
vergoeden. 
 

Stichting De Molen van Sassenheim wint rechtszaak leges: 

Een molen moet draaien. 
Door Piet de Boer Witte Weekblad 20 mei 2015  
 
Sassenheim. “Ik ben blij dat we de leges niet hoeven te betalen”, zegt Theo Gozeling van 
Stichting de Molen van Sassenheim. De rechter veroordeelde de gemeente tot het 
schrappen van deze vordering en het betalen van de proceskosten. De gemeente kan nog 
wel in beroep. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State over de afgewezen 
omgevingsvergunning om de molen te herbouwen.  
UITSPRAAK: Voorzitter Gozeling is blij, maar niet echt verbaasd dat de rechter tot deze 
uitspraak is gekomen. De grond voor het schrappen van de legeskosten   te maken met 
nalatigheid van de gemeente. Het bestemmingsplan uit 1999 had verlengd moeten worden 



binnen tien jaar. Daardoor kan nu de ruin 14.000 euro leges onmogelijk opgelegd worden. 
Gozeling vindt de actie van de juristen bij de gemeente onbegrijpelijk. ’Ze wisten van tevoren 
dat ze kansloos waren’. Al 25 jaar probeert de stichting het monument De Molen van 
Speelman opnieuw van wieken te voorzien. ‘Een molen moet draaien’, vindt Gozeling. Het 
renoveren is nog steeds niet gestart, terwijl de gemeente had toegezegd mee te werken aan 
de herbouw. Daar is volgens Gozeling niks van terecht gekomen door politiek gekonkel in het 
verleden. Wethouder Bas Brekelmans ziet herbouw ook nu niet zitten, volgens Gozeling. En 
de gemeente wil niet eerder praten tot dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over 
de afwijzing van de omgevingsvergunning. ‘Het zit muurvast’.  
VERGUNNING. De omgevingsvergunning is volgens Gozeling ten onrechte geweigerd door 
de gemeente met ‘gezochten argumenten’. Zo’n vergunning is nodig om te beginnen met de 
herbouw. De plek staat wel aangegeven op de kaart van het geldende bestemmingsplan uit 
1999 met aanduiding ‘molen’. Als een kind een molen tekent dan komen die wieken buiten 
de romp, ’zegt Gozeling. De gemeente daarentegen vindt dat die wieken niet buiten de 
molenromp mogen komen. ’Kolder meent Gozeling. ’Geen enkele molen in heel Nederland 
voldoet daaraan. ‘Hij verwacht in juli bij de Raad van State zijn argumenten naar voren te 
kunnen brengen en hoopt dat de raad de afwijzing van de omgevingsvergunning nietig 
verklaart. 
 

Geen leges voor Molenstichting. 
Door Piet de Boer Witte Weekblad 27 mei 2015 
 
Sassenheim. Wethouder Bas Brekelmans reageert op het artikel van vorige week over de 
uitspraak van de rechter over leges voor de Stichting De Molen van Sassenheim. ’De 
uitspraak van de rechter heeft ons verrast’, zegt Brekelmans. De gemeente mag de stichting 
slechts een fractie van het bedrag in rekening brengen, omdat het bestemmingsplan ouder is 
dan tien jaar. Berkelmans ontkent dat het te oude bestemmingsplan komt door ‘nalatigheid’ 
van de gemeente, maar spreekt van ‘een bewuste keuze’. Over het ruim 14.00 euro leges die 
de gemeente voor de vergunningsaanvraag in rekening bracht, heeft de rechter beslist dat 
deze grotendeels onterecht zijn. Het bestemmingsplan is namelijk ouder dan tien jaar en dan 
mag de gemeente geen geld vragen voor diensten (leges) die verband houden met dat 
bestemmingsplan. Deze maatregel is ingesteld om gemeente aan te zetten hun plannen up 
to date te houden. De gemeente had de leges daarom al met ruim 1300 euro verlaagd en 
was van mening dat het overige deel van de leges geen verband hield met het 
bestemmingsplan. De rechter besliste echter dat 379 euro legeskosten terecht is geheven. Of 
de gemeente in hoger beroep gaat, is nog in beraad.   
Hoofdpijndossier. Het is het zoveelste hoofdstuk in een hoofdpijndossier over de herbouw 
van de Molen van Speelman in Sassenheim. Het huidige bestemmingsplan uit 1999 is niet 
toereikend om de molen te herbouwen. De wethouder: ‘omdat een speciaal 
bestemmingsplan was voorbereid voor de molen is dat gedeelte buiten het 
bestemmingsplan van de omliggende wijk gehouden. ’Dit “molen bestemmingsplan” is op 30 
mei 2013 door de gemeenteraad verworpen. De raad heeft een afweging gemaakt van 
belangen van de Stichting “De Molen van Sassenheim” en van de direct omwonenden 
verenigd in “Hier geen Wieken”. ‘De gemeente hanteert in deze zaak de lijn die door een 
democratische meerderheid is gekozen, dus de opvatting van de gemeenteraad’, zegt 
wethouder Brekelmans. De molen kan daardoor niet herbouwd worden. Volgens de 



wethouder is een compromis ook uitgesloten. ‘Een oplossing waar iedereen tevreden over is, 
zal niet mogelijk zijn.’ De wensen van de partijen ‘staan haaks op elkaar’. Vergunning. Na 
afwijzing door de raad van het bestemmingsplan in 2013 heeft de stichting toch een 
omgevingsvergunning aangevraagd. Die is nodig om te kunnen bouwen. Ook die vergunning 
is afgewezen. Het opbouwen van de molen is namelijk in strijd met het bestemmingsplan uit 
1999. De stichting heeft bezwaar gemaakt en beroep aangetekend tegen de weigering, maar 
ving bot bij de rechter. Daarop heeft de stichting hoger beroep ingesteld bij de Raad van 
State over het weigeren van de vergunning door de gemeente. ‘De afloop van deze 
procedure wachten wij af’, zegt Brekelmans.  
 
 


