Een kijkje over de schutting

Noord-Hollandse Molencontactdag 4 oktober 2014

Aanleiding
• Invoering POM-regeling met ingang van 2013. Naast
getalscriterium (>20 monumenten) moet ook aan 6-tal
kwaliteitseisen worden voldaan. AOM-status vervalt.
•
•
•
•
•

Rijnlandse Molenstichting (45 molens),
De Fryske Mole (42 molens),
Simav (31 molens),
Utrechts Landschap (23 molens),
Groninger Landschap (12 molens) verliezen AOM-status.

• Provincie Noord-Holland vraagt advies over haalbaarheid
van POM-status. Daarnaast voert zij POM-status alvast in
als criterium bij restauratiesubsides.

Rondje langs provincies
•
•
•
•
•
•

Bezoeken aan:
Groninger Molenhuis,
Molenstichting Noord-Brabant,
De Fryske Mole,
Utrechts Landschap
en FIM-bijeenkomst te Amersfoort (allen 1e halfjaar 2014).

•
•
•
•

Agenda:
Gevolgen van POM-regeling en hoe spelen zij erop in?
Recente ontwikkelingen in het provinciaal beleid?
Top-3 op agenda, wat speelt bij molenorganisaties, nieuwe
initiatieven, goede praktijkvoorbeelden.

Groninger Molenhuis
• Ca 89 molens. St Groninger Landschap (12), Mst Hunsingo
(8) en Mst Westerkwartier (7).
• SOGK (kerken) heeft POM-status gekregen. SGL is AOMstatus kwijt geraakt. SOGK en SGL gaan verschillend om
met locale groepen en verdeling exploitatie. POM-status
leeft nog niet bij molensorganisaties.
• Provincie Groningen: hogere bijdragen voor restauraties,
activiteiten en evenementen. Indirecte bijdragen voor het
werkapparaat (fte’s). CvK ondersteunt netwerken.

• Molens, musea, e.a. werken nauw samen in provinciale
erfgoedorganisatie. High lights: opleiding molengidsen,
samenwerking brandweer, technische commissies (2x per
jaar bijeen), coördinatie aanvragen restauraties (60%).

Mst Noord-Brabant
• Ca 130 molens. Mst Het Land van Heusen en Altena (9).
51% van gemeenten. Vnl korenmolens.
• POM leeft niet, geen issue, geen ambities.
• Provincie Noord-Brabant: royale bijdragen restauraties
(max 70%), onderhoud (20% bovenop 50% BRIM) en
salaris molenconsulent (100%). Pro-actief. Koppeling met
draaien en malen, recreatie en toerisme.
• Samenwerking bestuurlijk niveau (GS, 5 burgemeesters
en 2 dijkgraven). Acquisitie Europese fondsen (b.v.
bezoekerscentrum Kildonkse Molen en waterprojecten).
• Molenconsulent: ondersteuning restauratietrajecten (incl
vergunningen) en adviesraad onderhoud (4x per jaar).

St De Fryske Mole
• Ca 124 molens. De Fryske Mole (42; poldermolens), Mst
Menaldumadeel (8) en Monumentenst Dongeradeel (7).
• AOM-status verloren; aanvraag POM-status ingediend.
• Provincie Friesland: restauraties (max 60%; vast deel),
onderhoud (15% bovenop BRIM), indirect parttime fte.
• Wetterskip Fryslân: bijdragen voor inzet noodbemaling,
onderhoud poldermolens en maalvaardig restaureren (b.v.
nieuwe vijzel of verlenging vijzel).
• Samenwerking met provinciale Monumentenhûs Fryslân
(fte), Monumentenwacht (2 jaarlijkse inspecties en op
ambtelijk niveau. Gijs van Reeuwijk bouwkundig adviseur.

St Utrechts Landschap
• Ca 33 molens. St Utrechtse Molens/Landschap (23).
• In 2005 ontstaan. Eigendom en beheer zijn gesplitst.
Voordelen: meeliften met werkapparaat, meer routine met
restauraties en vergunningen, projecten in voorraad.
• AOM-status verloren. Heroriëntatie i.s.m. 4 landschappen
(Groningen, Drenthe, Gelderland en Limburg).
Natuurmonumenten heeft onlangs POM-status gekregen.
• Provincie Utrecht: bijna 300.000 euro per jaar voor 23
molens, incl bijdrage verzekeringen (ca 50%). Koppeling
met recreatie en ruimere openstelling voor publiek.
• Werven bedrijfsvrienden, netwerken KvK, Hylkema Cons,
verdiencapaciteit (o.a. vakantiewoningen), front-office
apart en back-office samen (o.a. kasteel Loenersloot).

Conclusies
• POM-status is voorlopig niet haalbaar. Er is geen geld
voor experts in loondienst. Dit kan t.z.t. anders liggen als
POM-aanvragen van o.a. De Fryske Mole slagen.
• Provincie Noord-Holland vormt een uitzondering. Zij geeft
voorrang aan POM’s bij restauraties. Er resteert daardoor
minder geld voor molens (gedaald tot ca 20%).
• Groter is niet automatisch beter. Schaalnadelen? Papierwinkel? Overheadkosten? Locale verankering? Bestuur met
vrijwilligers?

• Molenorganisaties Noord-Holland steken gunstig af met
eigen baten en vrijwilligerswerk. Goede voorbeelden zijn
o.a. De Zaansche Molen en De Hoop Wervershoof.

