Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in
artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland
Delfland is eigenaar en beheerder van vele cultuurhistorische objecten, waaronder een
aantal molens. Deze zijn inmiddels ook door Delfland aangewezen als cultuurhistorisch
erfgoed.
De beste manier om cultuurhistorisch erfgoed voor de toekomst te behouden, is de functie
te waarborgen. Belangrijk voor het behoud van deze molens is vanuit dat oogpunt dat niet
alleen de constructie beschermd wordt, maar ook hun positie in het landschap waardoor ze
voldoende wind kunnen blijven vangen. Een molen die regelmatig in bedrijf is kan beter
worden gemonitord en beheerd, en zal ook meer waardering ontvangen uit de maatschappij.
De provincie beschermt daarom de omgeving van de molens middels de Provinciale
verordening Molenbiotoop.
Via ingeland Jeannine Engels werden we erop geattendeerd, dat onlangs bij de
molennetwerk-bijeenkomst van het Erfgoedhuis Zuid-Holland is gebleken dat nabij de
Delflandse Schaapweimolen op het Tennet-terrein in Rijswijk een rij bomen (populieren) is
geplant, die de molenbiotoop doorkruisen. In een strook van 100 meter staan de bomen in
een driedubbele rij op een afstand van 150 tot 200 meter van de molen, precies in de
dominante windrichting.
Dat zal belemmerend werken voor de windvang van deze molen.
Niet alleen om cultuurhistorische redenen is het jammer als molens niet meer voldoende
wind kunnen vangen, maar ook om waterstaatkundige redenen: de windmolens in ons
gebied kunnen in noodsituaties, als de stroom uitvalt en diesel niet aan te voeren is,
bijvoorbeeld tijdens een ramp of oorlog, gebruikt worden om te helpen met het droogmalen.
Dat kan alleen als ze voldoende wind hebben. Als de molenbiotopen verder ingeperkt
worden, verliezen we deze back-up in noodsituaties. Daarnaast helpen molens nu op
gewone dagen de gemalen een duurzaam handje met droogmalen. Ook vanuit
milieutechnisch oogpunt is het daarom jammer.
De vragen zijn opgesteld door Leon Hombergen, Guido van der Wedden en Lars Nanninga.
1. Is het Hoogheemraadschap van Delfland bekend met deze aanplant van bomen in de
windvang van de Schaapweimolen?
Antwoord: Ja. Eind maart 2015 is begonnen met de inventarisatie van de problemen
binnen de molenbiotopen van de verschillende molens in eigendom van Delfland.
2. Wat is de opvatting van Delfland over deze aanplant, mede gezien vanuit haar belang
als beheerder van de Schaapweimolen als cultuurhistorisch erfgoed?
Antwoord: Deze aanplant is niet wenselijk.
Ziet Delfland het draaiend houden van haar molens ook als waarborg voor het behoud van
de molens?
Antwoord: ja
3. Welke juridische mogelijkheden heeft Delfland om de Schaapweimolen en haar
molenbiotoop te beschermen?
Antwoord: De molenbiotoop van de Schaapweimolen ligt in de gemeenten Rijswijk,
Westland en Midden-Delfland Delfland. De gemeenten hebben de regels voor molenbiotopen
uit de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Zuid-Holland overgenomen in de
betreffende bestemmingsplannen / beheersverordeningen.
Delfland kan de gemeenten verzoeken om de regels uit het bestemmingsplan /
beheersverordening te handhaven.
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4. Welke acties zal Delfland ondernemen richting Tennet of andere instanties voor het
behoud van de windvang in deze specifiek casus?
Antwoord: Delfland zal in eerste instantie Tennet verzoeken of zij de bomen wil
verwijderen. Indien Tennet geen gehoor geeft aan ons verzoek zal er actie ondernomen
worden zoals bij 3. wordt beschreven.
Dit formulier per email richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van
Delfland mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl met afschrift aan de griffier
hhoogweg@hhdelfland.nl
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