
Secretariaat: Gillis van Ledenberchstraat 78-A,  1052 VK Amsterdam 
Telefoon: 06 15 273 445 
Email: De-Otter@ipact.nl 

Bankrekening nr. 45.30.27.709 

Persbericht20070306.DOC    06-03-2007     pag.  1 / 1 Inschr.nr. Sticht.reg. 41-210652  http://come.to/De-Otter 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Molen De Otter en Stadsdeel Westerpark in patstelling 
 

 

Geachte dames en heren van de pers, 
 

 

Tijdens de eerste bijeenkomst op 5 maart 2007, om op aangeven van de Raad van State 

overeenstemming te na te streven over een gezamenlijk te ondernemen windonderzoek ter plaatse rond 
houtzaagmolen De Otter, zijn de eigenares van de molen en het stadsdeelbestuur elkaar geen millimeter 

genaderd. 

 
De eigenares van de molen, Stichting Houtzaagmolen De Otter, wilde van het stadsdeel weten of het 

ook bereid zou zijn consequenties te verbinden aan de uitslag van zo'n onderzoek. Met andere woorden: 

is het stadsdeel bereid alsnog toestemming te geven om de molen te verplaatsen als het onderzoek 
aantoont dat de molen op de huidige locatie niet meer kan zagen op de wind. 

De portefeuillehouder Drs. Ing. Steenwinkel van het stadsdeel liet op die vraag weten dat hij zich daarop 

niet op voorhand wil vastleggen. De stichting op haar beurt vat dit op, als het hoe dan ook niet willen 

meewerken van het stadsdeel aan verplaatsing van de molen, wat ook de uitslag van het onderzoek zal 
zijn. 

De stichting concludeerde vervolgens dat een dergelijk onderzoek dan in relatie tot het beroep bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verspilling van tijd en geld zou zijn. Het heeft onder 
die omstandigheden geen zin nog langer gezamenlijk over de onderzoeksopzet te vergaderen. 

 

De stichting ziet nu geen andere mogelijkheid dan de Raad van State te verzoeken de op 1 februari j.l. 

aangehouden behandeling van haar beroep voort te zetten en tot een uitspraak te komen over het 
beroep tegen de weigering van het stadsdeel om de vergunning voor de verplaatsing te verlenen.  

Op de windstille plek in het stadsdeel is De Otter helaas ten dode opgeschreven. 

 
 

Stichting Houtzaagmolen De Otter, 

Namens het bestuur, 
Paul Rijkers 

 

Noot voor de redactie: 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Paul Rijkers, tel: 020-6940704 of 06-15273445 
email: De-Otter@ipact.nl 

 

 

Amsterdam, 6 maart 2007 

Ons Kenmerk:  

 
Uw kenmerk:  
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