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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-753482000 

DOS-2016-0006773

Onderwerp

Aanpassing Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Advies

1. Vast te stellen het Besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013.

2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij het besluit tot wijziging van de 

Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

Bijlage 1 Besluit tot wijziging Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 november 2020 3 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Zuid-Holland telt 225 molens. De provincie Zuid-Holland koestert deze molens. Het zijn

blikvangers in het landschap en onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse geschiedenis.

Eigenaren van molens kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op het plegen

van onderhoud en het doen draaien van molens in Zuid-Holland via de Subsidieregeling molens

Zuid-Holland 2013. Een subsidieaanvraag voor onderhoud kan jaarlijks worden ingediend van 1

augustus tot 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de periode van 6 jaar waarin gedacht wordt

het onderhoud uit te voeren. Een aanvraag voor groot onderhoud kan jaarlijks tussen 1 augustus

en 1 oktober worden ingediend. Ten slotte kan draaipremie worden aangevraagd van 1 januari tot

en met de laatste dag van februari van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de

omwentelingen zijn gemaakt.

Omdat in juni 2020 in het besluit tot wijziging Subsidieregeling Molens 2013 abusievelijk was

weggevallen dat ten aanzien van groot onderhoud ook het bijbehorende maximale

subsidiebedrag van €40.000,00 met 10% verhoogd diende te worden tot €48.000,00 en het

vervolgens als zodanig is gepubliceerd, wordt de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 op

het volgende punt gewijzigd:

Artikel 27 lid 1 wordt aangepast: in lid 1 wordt “60% van de subsidiabele kosten, met een

maximum van €40.000,00” vervangen door “60% van de subsidiabele kosten, met een maximum

van €48.000,00”. 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : In de periode 2020-2023 is jaarlijks € 500.000 beschikbaar 

                                                        voor groot onderhoud aan molens

Programma  : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Dekking vindt plaats vanuit de beschikbare middelen in doel 4.3 Erfgoed cultuur en toerisme.

De € 500.000,00 jaarlijks voor groot onderhoud is voor de komende vier jaar beschikbaar gesteld

in het coalitieakkoord 2020-2023 (1e
 begrotingswijziging 2020).

Juridisch kader

De wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 treedt in werking 

na publicatie in het Provinciaal Blad met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2020, zodat

deze ook van toepassing is op de reeds binnengekomen aanvragen voor groot onderhoud 2020.

De subsidieregeling vormt samen met de Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland de

juridische grondslag om projectsubsidies voor molens te verlenen.

Omdat de regeling niet ingrijpend wijzigt, hoeft er niet opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd te

worden. Het risicoprofiel wijzigt niet, dit blijft geen voor groot onderhoud.
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2 Voorafgaande besluitvorming

 

In 2013 is de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 opgesteld. De laatste wijziging van de

Subsidieregeling Molens Zuid-Holland dateert van juni 2020. Dit betrof een verlenging van de

subsidieregeling met tevens een wijziging van enkele artikelen:

 Artikel 27: 50% van de subsidiabele kosten wordt vervangen door 60% van de subsidiabele

kosten. Daarnaast wordt ‘minder zou bedragen dan € 7.500,00’ vervangen door ‘minder zou

bedragen dan € 9.000,00’.

 Artikel 29 komt te luiden: In aanvulling op de artikelen 18 en 19 van de Asv wordt aan de

subsidieontvanger de verplichting opgelegd de werkzaamheden uiterlijk 2 jaar na de

bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te hebben afgerond.

 In artikel 36 wordt ‘Deze regeling vervalt op 1 juli 2020’ vervangen door ‘Deze regeling

vervalt op 1 juli 2023’. 

 Tevens wordt met de overgangsbepaling het mogelijk gemaakt dat reeds verleende maar nog

niet vastgestelde subsidies voor groot onderhoud ook een looptijd mogen hebben van maximaal

twee jaar.

 

3 Proces

 

Het besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 treedt in werking na

publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 1 augustus 2020. Na deze publicatie

kunnen subsidieaanvragen voor onderhoud, groot onderhoud en draaipremies worden

aangevraagd gedurende de onder 1 genoemde periodes. De reeds binnengekomen aanvragen

voor groot onderhoud 2020 zullen conform de gewijzigde regeling worden afgehandeld. 

 

4 Participatie

 Bij de totstandkoming van de subsidieregeling is het Molennetwerk Zuid-Holland geconsulteerd.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het voorliggende besluit tot wijziging van de Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 zal

worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Verdere communicatie wordt achterwege gelaten

omdat partners en geïnteresseerden al eerder zijn geïnformeerd over de wijzigingen en deze

aanpassing niet meer betreft dan het herstellen van een omissie.

 


