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Toelichting vragensteller

Het Molenplatform Zuid-Holland heeft alle in de Staten vertegenwoordigde partijen

benaderd met een dringende oproep1 om iets te doen aan de in hun ogen

onvoldoende financiële ondersteuning voor de moleneigenaren in Zuid-Holland. Per

molen zou er jaarlijks een financieel gat zijn in de orde van grootte van 7.400 euro.  

Gezien de huidige status van de P&C-cyclus, lijkt op korte termijn geen besluitvorming

met betrekking tot deze problematiek te verwachten. Wij menen echter dat het

verstandig is om al wel maatregelen te nemen om die besluitvorming voor te bereiden. 

1. Wilt u op korte termijn een reactie geven op de aangedragen punten in het

Molenmanifest, opdat het nieuwe college van GS in staat wordt gesteld nadere

besluitvorming te kunnen voorbereiden? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Het molenmanifest en de situatie en zorgen van de moleneigenaren zijn het College

bekend. 

In het molenmanifest wordt achtereenvolgens aandacht gevraagd voor:

Het voortzetten en uitbreiden van steun aan honderden vrijwilligers die

kosteloos onze molens laten draaien en malen. 

De inzet van vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd en gestimuleerd. Via het

molennetwerk en het Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunen wij de molens en de

vrijwilligers (netwerkbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering). Het is aan een

nieuw bestuur om dit al dan niet voort te zetten.
  

De onderhoudsbijdrage voor elke molen te verhogen met € 3.700,- per jaar.

Voor molens is jaarlijks structureel € 1 ,1 miljoen voor onderhoudssubsidie en maal- en

draaipremies beschikbaar.

Wij verstrekken in aanvulling op de rijkssubsidie subsidie voor onderhoud van molens.

Het Rijk heeft overigens per 1 januari 2019 voor nieuwe aanvragen de bijdrage van

50% naar 60% verhoogd.

Het huidige budget biedt geen ruimte voor de gevraagde verhoging. Het is aan een

nieuw bestuur om hier beleid op te voeren.

                                                          
1 Molenplatform Zuid-Holland, ‘Molenmanifest 2019: monument én werktuig: een bijzondere aanpak is

nodig’, https://simav.nl/wp-content/uploads/2019/02/Molenmanifest-Zuid-Holland-2019.pdf 

https://simav.nl/wp-content/uploads/2019/02/Molenmanifest-Zuid-Holland-2019.pdf
https://simav.nl/wp-content/uploads/2019/02/Molenmanifest-Zuid-Holland-2019.pdf
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De regeling Groot onderhoud permanent te maken, het budget te verhogen met

€ 250.000,- en de bijdrage te verhogen naar 75%.

In de afgelopen collegeperiode hebben wij als eerste en tot nu toe enige provincie in

Nederland t/m 2019 incidenteel jaarlijks € 250.000,- beschikbaar gesteld voor subsidie

voor groot onderhoud van molens, dit naar aanleiding van bevindingen uit het landelijk

onderzoek van de Vereniging de Hollandsche Molen. Deze regeling voorziet in een

belangrijke behoefte. Na 2019 stopt in principe deze regeling omdat er geen budget

meer voor is. Het is aan een nieuw bestuur of deze regeling voortgezet wordt.
 

De restauratiebijdrage voor molens te brengen naar 75%.

Molens kunnen in aanmerking komen voor restauratiesubsidie van de provincie. De

afgelopen jaren hebben veel molens subsidie ontvangen. De eigen bijdrage in deze

subsidieregeling is minimaal 50%. In de afgelopen collegeperiode is voor restauratie

van rijksmonumenten incidenteel extra budget vrijgemaakt om aan de grote vraag te

voldoen. Het is aan een nieuw bestuur of dit weer aan de orde zal zijn en of het

subsidiepercentage omhoog kan.

 

Daarnaast maakt het Molenplatform zich zorgen over de bescherming van de vrije

ruimte rond de molens, het molenbiotoop, door de grote druk van woningbouw en

aanleg van infrastructuur. 

2. Deelt u de zorgen van het Molenplatform over de handhaving van molenbiotopen? Zo

ja, acht u een aanscherping van de VRM op dit punt wenselijk? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Sinds 1 april 2019 is de Visie Ruimte en Mobiliteit opgegaan in de Omgevingsvisie. De

verordening Ruimte 2014 is overgegaan in de Omgevingsverordening.

Het College vindt de bescherming van de molenbiotoop van groot belang voor het

behoud en het functioneren van de molens, om die reden zijn in de Omgevingsvisie en

Omgevingsverordening regels opgenomen omtrent de bescherming en

instandhouding van de molenbiotoop. Bestemmingsplannen moeten voldoen aan de

regels van Omgevingsverordening. De provincie toetst bestemmingplannen op de

regels van de Omgevingsverordening. 

De afgelopen collegeperiode is er met incidentele middelen door Erfgoedhuis 

Zuid-Holland veel gedaan om de bewustwording omtrent het belang en de invloed van

de molenbiotoop op het functioneren van en het zicht op de molens te vergroten. De

aanpak van groenonderhoud vormde hier een belangrijk onderdeel van: vrijwilligers

zijn ondersteund met vouchers en aan de slag gegaan met groenonderhoud o.a.

tijdens de natuurwerkdagen, er zijn groenbeheeprlannen opgesteld en er is een prijs

voor de beste molenbiotoopbeheerder uitgereikt. 

Het eventueel formuleren van nieuw beleid is aan het nieuwe bestuur. 

Den Haag, 28 mei 2019       

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris,                                    voorzitter,

 

ir. J.C. van Ginkel MCM                     drs. J. Smit


