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Bijgaand treft u ter kennisname aan het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-

Holland 2013.

 

In de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017 – 2020 is opgenomen

dat de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 gecontinueerd wordt om de molens in Zuid-

Holland in goede staat te houden. Met deze subsidieregeling kunnen moleneigenaren subsidie

aanvragen voor het draaien en het regulier en groot onderhoud aan molens.

De subsidieregeling blijkt aan een grote behoefte tegemoet te komen en zijn doel te bereiken:

bijna alle Zuid-Hollandse moleneigenaren vragen subsidie aan voor onderhoud aan hun

molenbezit. De provincie heeft momenteel budget beschikbaar om alle Zuid-Hollandse molens te

voorzien van een aanvulling op de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) van het

Rijk, waarmee de basis voor de instandhouding van molens is gegarandeerd. Daarnaast is er

voor het onderdeel groot onderhoud (voor het eerst opengesteld in 2016 en lopende t/m 2019)

ook veel belangstelling.

 

De indieningstermijn voor het indienen van aanvragen voor regulier onderhoud loopt van 1

september – tot en met 30 november het jaar voorafgaand aan de periode van zes kalenderjaren

waarvoor subsidie wordt gevraagd. Dit jaar zijn er aanvragen voor 23 molens buiten de termijn

binnengekomen. Op basis van de huidige subsidieregeling moeten deze aanvragen geweigerd

worden. Wij vinden dit niet wenselijk omdat er in principe budget beschikbaar is voor alle Zuid-

Hollandse molens en het voor moleneigenaren moeilijk is om middelen te verkrijgen voor het

onderhoud aan hun molens (zie ook het recente ‘Molenmanifest 2019: monument én werktuig:

een bijzondere aanpak is nodig’, opgesteld door het Molenplatform Zuid-Holland). De provinciale

subsidie is voor hun noodzakelijk om de molens in goede staat te houden en te kunnen

openstellen voor publiek. 

http://www.zuid-holland.nl
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Dat een aantal moleneigenaren hun subsidieaanvraag te laat hebben ingediend heeft te maken

met het feit dat het molenbehoud vrijwel volledig op vrijwilligers draait, die niet allemaal even

ervaren en bedreven zijn met het aanvragen van subsidies en waarbij er sprake is van verloop

binnen de besturen van de vele betrokken stichtringen. Ook gaat het in dit geval om een subsidie

die wordt beschikt voor een periode van zes jaren. Het daadwerkelijk aanvragen van deze

subsidie is een niet heel frequent (jaarlijks) terugkerend iets. Bovendien hebben de meeste

moleneigenaren de aanvraag voor het Rijk, waarvoor meer indieningsvereisten gelden,

uitbesteed aan molenadviesbureaus. Veel moleneigenaren die te laat waren met indienen,

dachten dat de molenadviseur naast een aanvraag bij het Rijk ook automatisch een aanvraag zou

indienen bij de provincie. Hetgeen niet het geval bleek te zijn.

 

We willen de mogelijkheid scheppen om gemotiveerd van de indieningstermijn van de

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 te kunnen afwijken. Dan kunnen de 23 te laat

binnengekomen aanvragen alsnog gehonoreerd worden. Hiervoor is/wordt het subsidieplafond in

de Voorjaarsnota opgehoogd.

 

Daarnaast heeft het Rijk per 1 januari 2019 het subsidiepercentage in de SIM opgehoogd van

50% naar 60%. Het maximale subsidiepercentage voor onderhoud aan complete molens in de

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 ligt nu op 41% (Rijk 50% en provincie 41% = 91%

subsidie). Dit betekent dat wanneer het subsidiepercentage in de provinciale subsidieregeling niet

wordt aangepast, de totale subsidie op de subsidiabele kosten kan oplopen tot boven de 100%.

Dit achten wij onwenselijk. Daarom willen we voorstellen om het subsidiepercentage in de

provinciale subsidieregeling te verlagen van 41% naar 38% (Rijk 60% en provincie 38% = 98%

subsidie). In dat geval gaat de eigen bijdrage van de moleneigenaren ten behoeve van het

onderhoud aan molens (met een maximum van 60.000 euro aan subsidiabele kosten) met ingang

van de SIM-periode 2020-2025 omlaag van 9% naar 2%.
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De Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 wordt op grond van het bovenstaande op de

volgende punten gewijzigd:

 

- Artikel 12 wordt aangepast, toegevoegd wordt lid 2.:

1 . In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de ASV wordt een aanvraag om subsidie

ingediend van 1 september tot en met 30 september in het jaar voorafgaand aan de

periode van zes kalenderjaren waar voor subsidie wordt gevraagd.

2. Gedeputeerde Staten kunnen gemotiveerd afwijken van de regels als bedoeld in lid 1 .

 

- Artikel 15 wordt aangepast: 41% wordt vervangen door 38% ingaande met de aanvragen

voor de periode 2020 - 2025. Voor de periodes van onderhoud voorafgaand hieraan blijft

het 41%.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

 

 


