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Raadsvoorstel (17R.00033) inzake verhuur De Windhond  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voornemen van het college om molen De 
Windhond te verhuren aan Stichting De Molen Draait Door.  
 
Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. Op het voorstel is abusievelijk opgenomen 
dat ook wethouder Stolk portefeuillehouder is. Zij zal niet bij de behandeling aanwezig zijn. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

2-2-2016 
DLIS 

Raadsinformatiebrief (16R.00021) toekomstscenario’s De Windhond is door 
de raad voor kennisgeving aangenomen.  

11-2-2016 
Commissie 
Ruimte 

Rondvraag CDA inzake toekomst molen De Windhond 
Uit de besluitenlijst: 
Wethouder Schreurs beantwoordt de vragen afdoende en zegt toe dat de raad 
oktober/november 2016 mogelijke toekomstscenario’s rondom de windmolen krijgt 
toegezonden.  
 

19-1-2017 
Commissie 
Ruimte 

Bespreking burgerbrief “Molenaar hoort in molen De Windhond” 
Uit de besluitenlijst:  
Het onderwerp is op dit moment voldoende aan de orde geweest. De commissie 
wacht het voorstel van het college af inzake de toekomstscenario’s van molen De 
Windhond en gaat op basis daarvan wederom in gesprek met elkaar.  
 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 20 april 2017.  
 

4. Bijzonderheden 
Met het voorliggende voorstel geeft de raad het college groen licht om de noodzakelijke 
vervolgstappen te zetten om de molen te gaan verhuren aan Stichting De Molen Draait Door 
(SDMDD). 
 
In het voorstel is aangegeven dat het college SDMDD vraagt een plan op te stellen om de molen met 
de grootst mogelijke toegankelijkheid te behouden, rekening houdend met de eventuele overlast voor 
de omgeving. Er wordt een huurovereenkomst opgesteld en op basis van het plan van SDMDD zal 
bekeken worden wat de huurprijs zal zijn. Het plan zal vervolgens  ter kennis van de raad gebracht 
worden.  
 
De commissie kan het college verzoeken de concept-huurovereenkomst inclusief het plan van 
SDMDD voor wensen en bedenkingen aan de raad voor te leggen alvorens de overeenkomst definitief 
te sluiten. Daarmee heeft de raad de mogelijkheid de overeenkomst in het licht van de relevante 
maatschappelijke en financiële kaders te beoordelen. 

 

 

Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00021-rib-toekomstscenarios-voor-molen-de-windhond-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/19-januari/20:00/Burgerbrief-16-025704-inzake-molenaar-hoort-in-molen-De-Windhond

