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Betreft: Begeleidende brief verslag bijeenkomst Gelderland 7 december 2017 

Aan: Jan van Rijnsbergen, Gerrit Pol 

Van: Jorinde R. Pijnnaken-Vroeijenstijn 

Datum: 25 januari 2018 

 

Geachte moleneigenaar, 

 

Voor u ligt het verslag van de bijeenkomst Gelderland 7 december 2017. 

 

In het voorjaar van 2017 heeft De Hollandsche Molen een ronde gemaakt langs alle provincies in het 

kader van de provinciale tour “Financiën en Organisatie”. Deze provinciale molentour was een 

vervolg op het project Molentoekomst, waarin op landelijk niveau het molenbehoud in kaart werd 

gebracht.  Tijdens de tour werd gesproken met de betreffende provinciale molenorganisaties en 

stonden twee onderwerpen centraal:  

 Financiën: wat is de stand van zaken wat betreft restauraties en onderhoud? 

 Organisatie: wat en wie vormen de vertegenwoordiging van het molenveld? 

 

Naar aanleiding van het gesprek in Gelderland en de vorming van een provinciaal platform in o.a. 

Zuid-Holland en Utrecht is De Hollandsche Molen benaderd door Stichting Vrienden van de 

Gelderse Molen (SVGM) en Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied (MGR) om ook in 

Gelderland een bijeenkomst te organiseren over de professionalisering van de belangenbehartiging.   

 

In Gelderland is er behoefte aan een sterkere koepel die kan optreden als vertegenwoordiger van 

alle moleneigenaren. In de huidige situatie is dit niet het geval, SVGM wordt gezien als vriendenclub 

van molenliefhebbers en de MGR vertegenwoordigt enkel de molens die zij in eigendom heeft.  

 

Gedurende de bijeenkomst werd de wens om een werkgroep te formeren duidelijk. Deze 

werkgroep zal onderzoeken in welke vorm toekomstige belangenbehartiging en lobby gegoten kan 

worden. Onze vraag aan u is: 

 Gaat u akkoord dat uw belangen vertegenwoordigd worden door een provinciaal platform? 

 Bent u bereid om deel te nemen aan deze werkgroep? 

 

U kunt zich aanmelden bij De Hollandsche Molen, Vrienden van de Gelderse Molen of Molenstichting 

voor het Gelders Rivierengebied.  

De Hollandsche Molen:     E: dhm@molens.nl   

T: 020-62 38 703 

Stichting Vrienden van de Gelderse Molen   E: g.pol2@lijbrandt.nl  

T: 0481-37 49 22 

Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied: E: info@janvanrijnsbergen.nl 

T: 06-515 22 272 

 

 

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen op het verslag vragen we u te reageren voor 19 februari. 

 

Zie ook het artikel Bijeenkomst Gelderse moleneigenaren in DGM van 4e kwartaal 2017 of de website 

www.geldersemolen.nl. 
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In het kader van het project Molentoekomst heeft De Hollandsche Molen onderzocht waar behoefte 

aan is de komende tien jaren om de moleninstandhouding op het huidige niveau te kunnen 

continueren of zelfs uit te bouwen. Daartoe heeft zij tijdens een provinciale tour gesprekken gevoerd 

met alle molenorganisaties die op dit niveau actief zijn.   

De belangenbehartiging in de provincie Gelderland is de laatste jaren getrokken door 2 

molenstichtingen: Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM) en Molenstichting voor het 

Gelders Rivierengebied (MGR). Zij zijn ook vertegenwoordigd in de Molenadviesraad van De 

Hollandsche Molen. Deze organisaties hebben een belangrijke rol gespeeld bij het overleg met het 

provinciale ambtelijk apparaat en de politiek. Vanwege de wens tot professionalisering van de 

belangenbehartiging en bevordering van activiteiten in het molenveld is er in Gelderland behoefte aan 

een sterkere koepel die kan optreden als vertegenwoordiger van alle moleneigenaren. In de huidige 

situatie is dit niet het geval, SVGM wordt gezien als vriendenclub van molenliefhebbers en de MGR 

vertegenwoordigt enkel de molens die zij in eigendom heeft. . De gedachte is dat een provinciale 

koepelorganisatie  de moleneigenaren kan ondersteunen bij het aanvragen van subsidies voor 

onderhoud, groot onderhoud en restauraties. Tevens kan een dergelijk organisatie allerlei activiteiten 

organiseren om de belevingswaarde van de Gelderse molens te verhogen; ook kan ze netwerken 

onderhouden in het nationale molenveld. In veel provincies functioneren hiertoe provinciale 

steunpunten al of niet met (betaalde) molenconsulenten die de moleneigenaren ten dienste kunnen 

staan. De voornaamste taak van de provinciale koepelorganisatie zal zijn het optreden als 

belangenbehartiger van het Gelderse molenveld en het functioneren als spreekbuis naar het 

provinciale bestuur. 

 

Om te peilen of er onder de Gelderse moleneigenaren animo is voor een provinciale koepel, is door 

De Hollandsche Molen  in samenwerking met de SVGM en MGR op 7 december een bijeenkomst 

georganiseerd op Landgoed Welderen in Elst. Om 20.00 werd het vijftigtal aanwezigen welkom 

geheten door Nicole Bakker, directeur van De Hollandsche Molen.  Zij gaf het woord aan Jorinde 

Pijnnaken-Vroeijenstijn, junior molenadviseur bij De Hollandsche Molen, die een presentatie gaf over 

de provinciale tour, landelijke trends en mogelijke organisatiemodellen. Collega Mark Ravesloot, 

molenadviseur bij De Hollandsche Molen, presenteerde een kort overzicht van het molenbehoud in 

Gelderland. Tenslotte ging  Jan van Rijnsbergen, secretaris van de Molenstichting voor het Gelders 

Rivierengebied, in op de actuele situatie van het molenbehoud in Gelderland. De presentaties 

vormden de opmaat naar de plenaire discussie onder leiding van Nicole Bakker over de situatie in 

Gelderland en de gewenste wijze van samenwerking. 

 

Een discussiepunt was de huidige mate van draagvlak die SVGM bezit. Ongeveer 44 eigenaren in 

Gelderland zijn lid, wat betekent dat ruim de helft van de eigenaren niet vertegenwoordigd wordt. 

SVGM en MGR willen graag meer draagvlak en mandaat van de moleneigenaren. Zij stellen de vraag 

of er behoefte is aan één centrale molenstichting voor provinciale belangenbehartiging, al dan niet in 

de vorm van een aangepaste SVGM. De meerderheid van de zaal stemt toe deze behoefte te hebben. 

Vanuit de zaal wordt toegelicht dat er belang is bij het formeren van één aanspreekpunt vanuit het 

molenveld, zowel voor de provincie als voor de moleneigenaren. SVGM en MGR willen graag dat de 

nieuwe molenstichting deel gaat uitmaken van de Erfgoedalliantie in Gelderland, zodat een direct 
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samenwerkingsverband is met de grootste erfgoedpartijen en de provincie. De alliantie is nog niet in 

volledige ontwikkeling. Vanuit de zaal wordt gevraagd of onderzocht kan worden met welke partijen 

nog meer samengewerkt kan worden, om zodoende aan te haken bij lopende initiatieven en 

netwerken, zoals bijvoorbeeld het Gelders restauratieplatform.  

 

Een veel gehoorde klacht uit de zaal is de gebrekkige communicatie vanuit de provincie over 

veranderingen in o.a. het subsidiebeleid. De wens is om deze beter te laten verlopen.  

 

Ook was de manier van subsidie aanvragen erg ingewikkeld. Dankzij inzet van SVGM is de 

aanvraagmethode versimpeld, maar dit vraagt veel tijd en inzet van een beperkt aantal mensen. 

Bovendien is er een groot aantal eigenaren die deze subsidie nog niet aangevraagd heeft. SVGM heeft 

daarom de wens om ondersteuning te krijgen, door meer (bestuurs)leden aan te trekken en op 

termijn een molenconsulent aan te trekken. 

 

Vanuit de zaal wordt ook de wens neergelegd om ondersteuning te krijgen bij de molenbiotoop, 

zeker als grote bouwplannen spelen. Wellicht dat de stichting een provinciale 

molenbiotoopcoördinator kan aantrekken of dat de toekomstige molenconsulent hierin kan 

voorzien. 

 

Daarnaast blijkt er uit de zaal een groot verschil in eigen inkomstenbronnen te zijn tussen 

moleneigenaren. Dit wordt deels veroorzaakt door de verschillende exploitatiemogelijkheden van 

molens. Sommige molens zijn volledig financieel zelfredzaam, anderen geheel afhankelijk van subsidies. 

Deze laatste groep wil graag ondersteuning bij het aanboren van aanvullende inkomstenbronnen, nu 

de eigen bijdrage van de sim verhoogd is voor de komende tranche.  

 

De vraag is of De Hollandsche Molen dit op kan pakken. Helaas is de capaciteit van De Hollandsche 

Molen beperkt, maar deze taak zou goed bewerkstelligd kunnen worden door een provinciale 

molenconsulent. De Hollandsche Molen stelt vast dat er wel voorwerk nodig is, alvorens de 

molenstichtingen kunnen beargumenteren dat er noodzaak is om een molenconsulent aan te stellen.  

 

Het voorbeeld van Noord-Brabant wordt aangehaald, waarbij men een ‘bidboek’ ontwikkeld heeft, 

waarin inzichtelijk is gemaakt wat de precies restauratie achterstand is, wat het reguliere onderhoud 

kost en wat de knelpunten voor moleneigenaars zijn. De provincie Noord-Brabant heeft aan de hand 

van dit bidboek een subsidie voor de achterstand én een molenconsulent verstrekt. Een soortgelijke 

gang van zaken zou in de provincie Gelderland ook voorstelbaar kunnen zijn. Om tot een dergelijke 

inventarisatie te komen, zou een werkgroepje opgericht kunnen worden. De vraag wordt aan de zaal 

neergelegd wie bereid is hieraan mee te werken.  

 

Opgeven kan via: 

De Hollandsche Molen:     E: dhm@molens.nl   

T: 020-62 38 703 

Stichting Vrienden van de Gelderse Molen   E: g.pol2@lijbrandt.nl  

T: 0481-37 49 22 

Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied: E: info@janvanrijnsbergen.nl 

T: 06-515 22 272 
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