
Geachte raadsleden en college van Burgemeester en Wethouders van Koggenland 
 
Hierbij doe ik ook bezwaar op de locatie polderweide/braken voor de nieuwe sporthal. (brief in de 
bijlage) 
Op het perceel sectie E perceelnummer 2497 ter grootte van 12633 m2 geld de wetgeving o.a. van 
de molenbiotoop, terwijl er meer ethische en juridische bezwaren al rusten op dit perceel. 
 
1 bewoner heeft zelfs jurisprudentie op dit perceel ivm een eerdere zaak. 
 
Het komt natuurlijk niet politiek sterk over als de gemeente besluit een stuk grond te kopen van de 
provincie en dat vervolgens de gemeente de gewenste sporthal niet mag bouwen op dat 
perceel,  want kan dan de verkoop nog ongedaan gaan worden of heeft de gemeente dan een heel 
duur grasveld erbij van 123000 euro. 
 
U kunt op 28-2-2022 dit raadsbesluit (in ieder geval het punt van de locatie) het beste denk ik 
uitstellen en eerst grondig uit te zoeken want ik denk dat u totaal alleen al niet aan de molenbiotoop 
gedacht heeft. Een simpele vraag van de raadsleden aan de “werkgroep” van dit project geeft daar al 
een inzicht in. Mijn advies is dat u eerst aanhoort welke bezwaren er nu al op dit perceel rusten. 
 
Op pagina 5 van het raadsbesluit staat dat u het bestemmingsplan gaat wijzigen en dat er rekening 
gehouden dient te worden met de huidige  regelgeving op het perceel. Het is natuurlijk zonde van uw 
werk als u al bij voorbaat weet dat dit niet gaat lukken want dan zullen alle bezwaren wel op tijd bij u 
binnen zijn wat nu niet gelukt is omdat u lang niet alle bewoners op tijd op de hoogte heeft gesteld, 
ik kijk zelf vanuit mijn woonkamer vrij uit naar de rotonde op dit moment en ik heb geen brief van de 
gemeente mogen ontvangen.  
 
Waarschijnlijk gaat mijn bezwaar ook op de hoop bij de raadsvergadering van april, ik hoop alleen dat 
u wat met het advies doet voor de vergadering van 28-2-2022, want als alleen al de molenbiotoop 
vergeten is bij het bepalen van deze locatie dan is dat nogmaals als u vooraf op de hoogte gesteld 
bent van dit feit zonde van al het toekomstige voorbereidende werk voor deze locatie. 
 
Hier vind u informatie wat betreft de molenbiotoop: https://molensnh.nl/index.php/2015-02-18-14-
58-40/molenbiotoop 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mario Schagen 
Vogelenzang 9 
1713CX  Obdam 
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