
Commissie RE 6 juli 2022, plan Weertervaart 
 
 
 
1) Jongen heeft op 30-6-2021 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de 
appartementen aan de Oude Suffolkweg.   
Op 30-9-2021 is aan de molenorganisaties het vereiste advies gevraagd. Dat is drie maanden na  
ontvangst van de aanvraag omgevingsvergunning. 
De molenorganisaties hebben, op 11-10, 26-10. 2-11 hun advies uitgebracht. 
Op 25-1-2022 volgt een B&W-advies over de beoordeling van de aanvraag 
omgevingsvergunning en de adviezen van de molenorganisaties. Dat is zeven maanden na de 
ontvangst van de aanvraag en rond drie maanden na ontvangst van de adviezen. . 
 
2) Heeft Jongen overleg gehad met de gemeente bij de voorbereiding van het plan voor de 
appartementen? Welk advies of welke aandachtspunten of voorwaarden heeft Jongen gekregen? 
Kan, bedoeld of onbedoeld, de indruk zijn gegeven dat een vergunning voor appartementen met 
een hoogte van 13,2 meter kan worden verstrekt? 
 
3) In september 2021 is Jongen begonnen met de verkoop van de appartementen. Dat was vóór 
de adviesaanvraag aan de molenorganisaties (30 september).  Wist Jongen bij het begin van de 
verkoop dat die organisaties nog advies moesten uitbrengen? 
 
Heeft de gemeente gezien de bovenstaande punten mogelijk een medeverantwoordelijkheid voor 
de gang van zaken met de verkoop van de appartemtenten?  
 
 
 
Het college heeft de gevraagde omgevingsvergunning voor de appartementen verleend. 
Betekent dit dat naar de mening van het college bij realisering van het bouwplan toch recht wordt 
gedaan aan (de intentie van) het molenconvenant? 
Wat betekent in dit verband de zin in het B&W-besluit van 25-1-2022 “Zo richten we ons, conform 
advies van de Molenstichting Limburg, op het zoeken van mogelijkheden om de toch al slechte 
molenbiotoop op andere plekken te verbeteren.”? 
 
 
 
 
Wil het college na ontvangst van de windvanganalyse de raad zo spoedig mogelijk informeren 
over de inhoud daarvan en over het vervolg van enerzijds de procedure omgevingsvergunning 
appartementen en anderzijds de consequenties voor het plan voor de stadsbruglocatie zoals het 
college die ziet? 
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