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Collegebesluit 

1. De ingediende bezwaarschriften tegen de sloopvergunning deels niet-ontvankelijk en deels 
gegrond te verklaren conform het advies van de commissie bezwaarschriften en de verleende 
omgevingsvergunning voor de sloop van de knechtenwoningen te herroepen. 

Toelichting/achtergrond 

 
De eigenaar van de zeilschool in Woudsend wil de accommodatie (knechtenwoningen) vernieuwen 
en verbeteren zodat er aan de eisen van de huidige tijd wordt voldaan. In de afgelopen jaren zijn 
hier gesprekken over gevoerd waarbij het slopen en herbouwen van de knechtenwoningen ook 
onderwerp van gesprek is geweest. De eigenaar van de zeilschool heeft uiteindelijk op 10 augustus 
2021 een aanvraag tot de sloop van de knechtenwoningen ingediend. Gelet op de wet- en 
regelgeving moest deze vergunning worden verleend. Dat is dan ook gedaan op 9 november 2021. 
Tegen die sloopvergunning zijn meerdere bezwaren ingediend. 
 
Tijdens deze bezwarenprocedure zijn de knechtenwoningen aangewezen als een gemeentelijk 
monument (13 april 2022). Deze aanwijzing is juridisch van belang. Want in een bezwaarprocedure 
vindt een algehele herbeoordeling plaats. En daarbij moeten op basis van de wet ook alle nieuwe 
feiten en omstandigheden worden betrokken. Dat betekent dus dat het aanwijzingsbesluit tot een 
gemeentelijk monument van belang is geworden voor de sloopvergunning. 
 
Ondanks dat het verlenen van de sloopvergunning op 9 november 2021 juridisch juist en terecht was 
(op basis van de feiten van toen), is de situatie gewijzigd tijdens het besluit op de bezwaarschriften 
waardoor de verleende sloopvergunning herroepen moet worden. Er is namelijk ook een 
sloopvergunning nodig voor de activiteit “slopen van een gemeentelijk monument”. En hiervoor 
wordt geen toestemming gegeven vanwege het negatieve advies van de welstands- en 
monumentencommissie (7 juni 2022).  
 
De commissie voor de bezwaarschriften heeft ons geadviseerd om de sloopvergunning te herroepen. 
Omdat een aantal bezwaarmakers te ver van de locatie wonen, heeft de commissie geadviseerd 
deze bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren. Dit volgt uit de Algemene wet bestuursrecht. 
Voor de overige bezwaarmakers adviseert de commissie bezwaarschriften om de bezwaren gegrond 
te verklaren. Omdat het advies van de commissie in onze ogen juridisch juist is, hebben wij dit 
advies integraal overgenomen. De sloopvergunning hebben wij dus ook in heroverweging herroepen. 
 
Op dit moment zijn wij in overleg met de eigenaar van de zeilschool over bouwplannen waarbij er 
rekening wordt gehouden met de ruimtelijke kaders en de status van de knechtenwoningen als 
gemeentelijk monument.
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