
( LH. Duijm ) 

Nieuwe aanpak molenbiotoop in 
Groningen 

Inleiding 
In de najaarsvergadering van het Gilde van 
Vrijwillig Molenaars is de Handleiding 
Molenbiotoop uitgedeeld aan de vrijwillige mole
naars. Naar aanleiding van deze handleiding is een 
discussie gestart over de organisatie van het bio
toopwerk in Groningen. Bij deze discussie waren 
naast het Gilde ook de Stichting De Groninger 
Molen en de Vereniging Vrienden Groninger 
Molens betrokken. Deze discussie heeft geleid tot 
een nieuwe aanpak van het biotoopwerk in 
Groningen. Dit artikel geeft een uitleg van deze 
nieuwe aanpak. 

De nieuwe aanpak 
1. Signaleren van ongewenste bouwactiviteit 

Elke vrijwillig molenaar houdt voor zijn eigen 
molen de ontwikkelingen in de omgeving van 
zijn molen bij door middel van het lezen van het 
gemeentelijke katern in de plaatselijke krant. 

2. Rapporteren aan biotoopwachter 
Signaleert de vrijwillig molenaar een onge
wenste bouwactiviteit in de buurt van zijn 
molen dan stelt hij de biotoopwachter hiervan 
op de hoogte. De biotoopwachter zal de 

betreffende bouwactiviteit nader onderzoeken 
en rapporteert vervolgens zijn bevindingen aan 
het bestuur van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. 

3. Overleg tussen de drie molenorganisaties 
Het bestuur treedt in contract ten eerste met de 
Stichting De Groninger Molen die de eigenaren 
vertegenwoordigt en ten tweede met de 
Vereniging Vrienden Groninger Molens. De 
Stichting De Groninger Molen treedt in contact 
met de eigenaar. 

4. Bezwaren indienen 
Na het onderlinge overleg dienen de drie molen
organisatie gescheiden van elkaar een bezwaar 
in bij de betreffende overheidsinstantie. 

De figuur op de volgende pagina geeft de nieuwe 
aanpak schematisch weer. 

Wat betekent dit voor de vrijwillig molenaar? 
De nieuwe aanpak draait om de betrokkenheid van 
de vrijwillige molenaar bij het biotoopwerk Als 
vrijwillig molenaar heb je de mogelijkheid om de 
omgeving van de molen goed in de gaten te hou
den. Niet alleen via de plaatselijke krant, maar ook 
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door bijvoorbeeld contact met de mensen in de 
omgeving van de molen. De vrijwillig molenaar 
heeft dus een belangrijke signalerende functie voor 
de biotoopwachter. Oftewel de vrijwillig molenaars 
zijn de ogen en oren van de biotoopwachter. 
De vrijwillig molenaar kan de biotoopwachter op 
de hoogte stellen door het betreffende stuk uit de 
krant aan de biotoopwachter toe te zenden per post. 
De vrijwillig molenaar zal kosten maken voor het 
biotoopwerk. De kosten voor het abonnement van 
de plaatselijke krant kunnen in de nieuwe aanpak 
worden gedeclareerd bij het Gilde-bestuur. Alle 
andere kosten die gemaakt worden voor het bio
toopwerk worden alleen vergoed als er vooraf met 
het Gilde-bestuur is overlegd. 

Wie is de nieuwe biotoopwachter? 
Het Gilde-bestuur is op zoek gegaan naar een 
nieuwe biotoopwachter en heeft Thomas Sleijfer 
bereid gevonden om de functie van biotoopwachter 
te vervullen. Zoals blijkt uit figuur 1 worden alle 
biotoopzaken aan Thomas gemeld en deze neemt 
contact op met het Gilde-bestuur. Thomas zal bij 
alle vergadering van het Gilde-bestuur aanwezig 
zijn om de biotoopzaken te bespreken. Zijn adres is: 
T.H.J. Sleijfer, Wilheminalaan 9, 9752 LL Haren, 
050-534 89 93 

In het gezamenlijke overleg van de drie Groninger 
molenorganisaties zulJen de biotoop problemen 
worden besproken en in overleg worden te nemen 
acties opgepakt. Elke molenorganisatie zal zijn 
eigen bezwaar indienen. Op deze wijze wordt op 
een zo breed mogelijke manier bezwaar gemaakt. 
De gezamenlijke molenorganisaties gaan in overleg 
met de Vereniging De Hollandsche Molen, om ook 
van hun zijde de biotoop bezwaren te ondersteu
nen. Tevens kan De Hollandsche Molen ons advise
ren op welke wijze het beste gehandeld kan wor
den. 

Wat betekent d it voor de moleneigenaar? 
In het algemeen geldt dat de moleneigenaren geïn
formeerd worden door de Stichting De Groninger 
Molen en worden geadviseerd om ook een 
bezwaarschrift omtrent de ongewenste biotoopver
andering in te dienen. 
In de praktijk blijkt dat de moleneigenaar in een 
aantal gevallen een gemeente is. Echter de 
gemeente is ook vaak de bedenker van geplande 
hoogbouw in de buurt van een molen. De gemeente 
vervult in dit geval een dubbel rol en zal zich in 
veel gevallen door economische motieven laten lei
den. In de bovenbeschreven nieuwe aanpak is er 
voor gekozen in dergelijke gevallen te handelen via 
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de Stichting De Groninger Molen. Deze stichting 
vertegenwoordigt de moleneigenaren in Groningen 
en kan op een onafhankelijke manier beoordelen of 
een bezwaar ingediend moet worden. De stichting 
heeft hierbij niet per se de steun van de betreffende 
moleneigenaar nodig. 
In het geval van een gemeente als moleneigenaar in 
de bovenbeschreven dubbelrol kan de vrijwillig 
molenaar buiten schot blijven omdat hij aUeen de 
signalerende functie heeft en niet het uiteindelijk 
bezwaar indient. Zodoende komt de vrijwillig 
molenaar niet in confli ct met haar 'werkgever' (de 
moleneigenaar). Natuurlijk wordt de vrijwillig 
molenaar door de molenorganisaties betrokken bij 
de uiteindelijke beslissing van het bezwaar. Zo kan 
de vrijwillig molenaar bij de verschillende bespre
kingen aanwezig zijn. 

Tot slot 
De bovenbeschreven nieuwe aanpak zal worden 
besproken op de komende voorjaarsvergadering. 
Het Gilde-bestuur nodigt de leden uit om tijdens de 
vergadering te discussiëren over deze nieuwe aan
pak. 

Tevens zal op de najaarsvergadering aandacht wor
den besteed aan de nieuwe inzichten die ontstaan 
zijn met de invoering van de ARBO-wet. De gevol
gen van de ARBO-wet, die ingevoerd is in 1998, 
hebben ook betrekking op de molens in de provin
cie die door de arbeidsinspectie geclassificeerd zijn 
als risicovolle objecten. 

Komt dus allen op beide vergaderingen! ~ 
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