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Aan de commissie Ruimte is op 10 februari jl. de toezegging gedaan om inzicht te geven in de 

stand van zaken  betreffende het bouwplan voor een woonmolen aan de Snevert te Schagen. 

In verband hiermee het volgende:  

 

Tussen 14 november 2013 en 28 december 2013 heeft de ontwerp-bouwvergunning ter 

inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren 

te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt door: 

1. de heer J. Schulte Fischedick en mevrouw J. Custers te Schagen 

2. de heer H.H.M. Soen te Schagen  

 

Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen zijn betrokkenen in de gelegenheid gesteld om 

hetgeen zij schriftelijk naar voren hebben gebracht tijdens een hoorzitting mondeling toe te 

lichten. Men heeft er voor gekozen om van de geboden gelegenheid geen gebruik te maken. 

 

Aangezien de aanvraag om bouwvergunning in 2007 is ingediend is hierop het toen geldende 

recht van toepassing. Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, 

zodat slechts bouwvergunning kan worden verleend met toepassing van artikel 19, lid 1 van de 

WRO. Gelet op het destijds geldende provinciaal beleid is het bouwen van een woning in het 

buitengebied een zgn. speerpunt van beleid. Dit betekent dat slechts vergunning kan worden 

verleend nadat het college van GS heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het 

bouwplan. In verband hiermee is begin februari 2014 de verklaring van geen bezwaar 

aangevraagd. 

Overigens heeft GS – na raadpleging van de provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ordening – 

bij brief van 21 december 2013 laten weten positief te staan tegenover het bouwinitiatief.  

 

Zodra het definitieve standpunt van GS is ontvangen zal de aanvraag om bouwvergunning voor 

besluitvorming aan het college worden voorgelegd. 

Datum 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Betreft 

Ons kenmerk 

maandag 24 februari 2014 

Jos Beemsterboer 

 

Gerard van Leeuwen  

Voortgang planologische procedure molen Snevert te Schagen 

14.003947 

GERARDMemo 


