
 
 

Beleidsplan 
Stichting De Groninger Poldermolens (SDGP) is op 29 oktober 2015 opgericht. Zij is de 
rechtsopvolger van de gefuseerde molenstichtingen Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier, die per 
dezelfde datum zijn opgeheven.  

Stichting De Groninger Poldermolens is juridisch eigenaar van 17 poldermolens en 1 korenmolen; het 
is de bedoeling korenmolen Wilhelmina over te dragen aan het Groninger Landschap.  

Onze molens staan (merendeels) in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest, gevestigd te 
Groningen. 

Stichting De Groninger Poldermolens beschouwt zich als beheerder van het erfgoed (poldermolens) 
van waterschap Noorderzijlvest.  

Stichting De Groninger Poldermolens heeft de ANBI-status. 

Hieronder geven we inzicht in het werk dat onze stichting doet, de manier van geld werven, het 
beheer en de besteding van het vermogen. 

 

Doel 

De Stichting heeft als doel (art. 2 Statuten): 

a. het bevorderen van de instandhouding van met name waterstaatkundig gerelateerde 
monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, dan wel een daarvoor in de 
plaats te treden wet of regeling, in het bijzonder poldermolens met hun aanhorigheden in de 
provincie Groningen (*); 

b. het in eigendom verwerven, het herstellen en in werkende staat houden van de onder a. 
bedoelde molens; 

c. de onder a. bedoelde molens ter beschikking stellen als maalwerktuig 

(*) grotendeels gelegen in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest 

Missie 

Het in stand en in werkende staat houden van al onze molens door onderhoud en restauratie, door ze 
als maalwerktuig ter beschikking te stellen aan vrijwillige molenaars (draai- en maalvaardig houden) 
en aan molenaars in opleiding en door ze open te stellen voor het publiek. 

Er staan geen poldermolens op de nominatie om in eigendom te verwerven. 

Visie 

Bevorderen van de instandhouding 

Het bevorderen van de instandhouding houdt in: het in goede staat houden van onze poldermolens 
als werktuig, als cultuurhistorisch en landschappelijk monument. Onze molens zijn verzekerd tegen 
storm- en brandschade. 

Als werktuig: onze molens kunnen draaien en malen, ze zijn maalvaardig; ze hebben deels de functie 
hulpgemaal. 



Als cultuurhistorisch en landschappelijk monument: zie onder Openstelling. 

Bij drie van onze molens staat een molenaarswoning. Deze woningen zijn eigendom van waterschap 
Noorderzijlvest. De woningen worden door een vrijwillige molenaar bewoond. Het zijn geen 
monumenten. 

 

 

Herstellen en in werkende staat houden 

Wij onderhouden onze molens planmatig, doelmatig, op historisch verantwoorde wijze en duurzaam. 
Planmatig: vastgelegd in meerjarenplannen die gebaseerd zijn op gedegen onderzoek naar de 
onderhoudsstaat van elke molen. 

Behoud van de huidige onderdelen van een molen heeft onze voorkeur. Wanneer dit niet mogelijk is 
worden onderdelen vervangen. De molen moet als werktuig bedrijfszeker zijn. 

Wij onderhouden een goede en open relatie met opdrachtnemers.  

Ondersteuning, advisering 

De Stichting maakt gebruik van de diensten van twee adviseurs: een technisch adviseur (Wieringa 
molenbouwadvies te Winsum) voor ondersteuning inzake instandhoudingsactiviteiten van molens en 
een financieel adviseur (Administratief Dienstencentrum Welzijn te Leek) voor het structureel 
verzorgen van de financiële administratie. Een medewerker van waterschap Noorderzijlvest fungeert 
als adviseur molenaarswoningen. 

Ter beschikking stellen als maalwerktuig 

Onze molens worden ter beschikking gesteld aan gediplomeerde vrijwillige molenaars en aan 
molenaars in opleiding. Er is met alle vrijwillige molenaars een contract (overeenkomst) gesloten. De 
molenaar van een poldermolen is in de meeste gevallen tevens molengids. 

Continuïteit bemensing / opleiding 

Om ervoor te zorgen dat er, nu en in de toekomst, voldoende molenaars beschikbaar zijn, is het nodig 
dat het molenaarsbestand op peil blijft; anders gezegd: dat de continuïteit van de bemensing 
gewaarborgd is en blijft. Geïnteresseerden worden opgeleid tot vrijwillig molenaar door het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. Het Gilde zet zich in voor het behoud van het ambacht van molenaar. Molenaars 
in opleiding kunnen gebruik maken van onze molens en stage lopen bij een van onze ervaren 
molenaars. 

Financiën: baten, lasten, besteding 

Wij voeren een degelijk financieel beleid. Overheidssubsidies en andere inkomsten (met name uit 
fondsen) worden geheel besteed aan het onderhoud van de molens. Organisatiekosten (zoals 
vergaderkosten en kosten contactavonden met molenaars) worden zo laag mogelijk gehouden. 
Bestuursleden zijn vrijwilligers en doen hun werkzaamheden om niet (zie Beloningsbeleid). 

Donateurs 

Onze rechtsvoorgangers hadden enkele of meerdere donateurs. De gegevens van deze personen zijn 
of niet te achterhalen of niet meer bruikbaar. Op onze website staat een oproep zich als donateur te 
melden. 

Communicatie 

We onderhouden goede en open relaties met financiers en subsidiënten: waterschap Noorderzijlvest, 
het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in ons gebied, evenals met donateurs (en 
eventuele sponsoren). 



We onderhouden goede contacten met o.a. Vereniging De Hollandsche Molen, Het Groninger 
Molenhuis en (uiteraard) met onze vrijwillige molenaars. 

Wij hebben sinds kort een eigen website (www.degroningerpoldermolens.nl), logo en huisstijl. 

 

 

Openstelling molens voor het publiek 

Onze molens zijn in ieder geval open op Nationale Molendag, Open Monumentendag en tijdens het 
Groninger Molenweekend. 

Veiligheid molenaars en bezoekers 

De veiligheid van molenaars en bezoekers staat beschreven in het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid 
(bijlage bij de Overeenkomst tussen het bestuur van SDGP en de Vrijwillige Molenaars). 

 

Onderliggende documenten: 

- Statuten SDGP (notarieel vastgelegd op 29 oktober 2015) 
- Overeenkomst SDGP – Vrijwillige Molenaars (geharmoniseerd en geactualiseerd, datum 

inwerkingtreding: 1 januari 2017) 
- Veiligheids- en Gezondheidsbeleid (bijlage bij Overeenkomst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


