
Geachte heer Couwenhoven, 

  

U heeft op 19 november 2015 vragen gesteld over de bouw van een windturbine in Nieuwe Niedorp. 

Hieronder geef ik u de antwoorden op de door u gestelde vragen. 

  

Uw vraag 

1. Wat is de termijn waarbinnen daadwerkelijk met de bouw moet worden overgaan? 

2. De vergunning is afgegeven toen er geen bebouwing in het gebied was. Op welke gronden is de 

vergunning nu nog geldig? Is deze niet verjaard? 

3. Klopt het dat in de voormalige gemeente Niedorp het vigerend beleid is dat solitaire molens 

opgeschaald mogen worden in een lijnopstelling en bouw van solitaire molens niet meer is 

toegestaan?  

4. Waarom zijn de omwonenden niet op de hoogte gesteld van de bouw?  

Antwoord 

1.      De vergunning is op 9 december 2008 verleend en op 8 januari 2009 verzonden naar de aanvrager. 

Indien er niet binnen 26 weken na het verlenen van de vergunning wordt gestart met de 

werkzaamheden kan het bevoegd gezag de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken. Het betreft 

echter een bevoegdheid, het is dus geen automatisme dat een vergunning na 26 weken moet 

worden ingetrokken. Zolang aannemelijk is dat het bouwplan gerealiseerd zal worden, kan de 

vergunning niet zomaar worden ingetrokken. De termijn waarbinnen daadwerkelijk met de bouw 

gestart moet worden verschilt dus van geval tot geval. 

2.      De verleende bouwvergunning is niet ingetrokken omdat de aanvrager heeft aangegeven dat het 

bouwplan nog wel gerealiseerd zou gaan worden. Zolang de vergunning niet wordt ingetrokken 

blijft de vergunning geldig. Een verleende vergunning kan dus niet verjaren. 

3.      Dit bouwplan betreft een vergunning uit 2008 die voldoet aan het destijds van toepassing zijnde 

beleid. In het bestemmingsplan ‘Buitengebied voormalige gemeente Niedorp’ heeft het perceel 

Oude Provincialeweg 4 de aanduiding ‘windturbine’ gekregen.  

4.      De bewoners zijn niet op de hoogte gesteld van de start van de bouwwerkzaamheden omdat dit 

niet gebruikelijk en ook niet verplicht is. De verleende vergunning is gepubliceerd in  het 

gemeentenieuws van 16 januari 2009. 

Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Guus Stam 

Medewerker Dienstverlening 

Gemeente Hollands Kroon 

 


