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Provinciale subsidieregeling restauraties 2018, aanvulling

Beste molenliefhebbers,

Onlangs heeft u een brief van ons gekregen over de provinciale subsidieregeling voor restauraties
van molens in 2018. Naar aanleiding van een recent verschenen rapport van de Randstedelijke
Rekenkamer over restauratiesubsidies hebben wij informatie boven water gekregen waarmee u uw
voordeel kunt doen bij het indienen van aanvragen.
In de periode 2013-2016 werd bijna 2/3 deel van de aanvragen van monumentenorganisaties voor
restauratiesubsidies toegewezen en ruim 1/3 deel afgewezen. Van de afgewezen posten voldeed
4/10 deel niet aan de subsidievoorwaarden, bij voorbeeld de omgevingsvergunning was nog niet
rond of het inspectierapport was verouderd. Bij het merendeel van de afgewezen posten werd het
subsidieplafond bereikt; het gevraagde subsidie percentage was te hoog.
Voorts bevat dit rapport gegevens met de gemiddelde subsidie percentages van de toegewezen resp.
afgewezen aanvragen. Deze percentages hebben wij gerecapituleerd. Vervolgens hebben wij de
omslagpunten geschat, waarbij het subsidieplafond werd bereikt. Dit gaf jaarlijks een wisselend
beeld te zien: naar schatting 31% à 40%. In 2015 viel een dieptepunt en dat was een slecht jaar voor
molens. Alle aanvragen voor molens zijn toen afgewezen. Sinds 2016 weegt de ANBI-status mee (6
punten). Dat heeft bij molens geholpen.
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Vanaf 2017 krijgen molens, kerken en stolpboerderijen 6 punten extra. Dit biedt meer speelruimte
voor molens. Kerken behoren tot de grootste geldvragers.
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Conclusies en aanbevelingen: vraag < 30% aan als u voor zekerheid wilt gaan. Vraag dan 29% of 29,5%
aan, omdat dit 2 punten meer oplevert dan 30%. Minder vragen dan 29% is niet nodig. Aanvragen tot
35% kunnen haalbaar zijn en dit is een optie voor restauraties die u eventueel een jaar kunt uitstellen.
Hogere percentages zijn waarschijnlijk niet haalbaar.
Bijzonderheden: bij molens in eigendom van POM-organisaties is 50% haalbaar. Molens zonder ANBIstatus kunnen beter nog lager dan 29% prikken.
Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer kunt u inzien via deze link:
http://www.randstedelijke-rekenkamer.nl/wp-content/uploads/2017/08/Eindrapport-Restauratievan-rijksmonumenten-NH.pdf
Ter herinnering: aanvragen kunnen tot uiterlijk vrijdag 16 augustus a.s. worden ingediend (sluiting
om 17.00 uur).
Voor vragen kunt u bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Gerard van Beusekom, secretaris
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