Analyse uitslag restauratiesubsidies 2016
Provincie Noord-Holland verleent in totaal ruim 4,7 mln euro aan subsidies voor restauraties
van 46 Rijksmonumenten (https://noordholland.nl/Actueel/Archief/2016/December_2016/4_7_miljoen_subsidie_voor_46_rijksmonu
menten_in_Noord_Holland).
1) Er zijn 7 aanvragen voor restauraties van molens gehonoreerd: Molen OT en Molen P
(Zijper Molens), De Kat (SUAM), Strijkmolens D en E (Mst Alkmaar), Koffiemolen
(particulier, Egmond), Molen van Piet (gemeente Alkmaar). De aanvraag voor Molen
P (subsidie 38%) is op de valreep gelukt.
2) De aanvraag van vereniging De Hollandsche Molen voor Molen Het Noorden op
Texel is door de provincie niet gehonoreerd. De Hollandsche Molen had 48% subsidie
gevraagd.
3) Kerncijfers molens 2016:
 Totaal 7 molens; dat is 15% van de provinciale lijst van 46 posten.
 Tezamen € 250.000; dat is slechts 5,4% van het provinciale budget.
 Gemiddeld ruim € 35.000 per molen; het gaat om kleine posten.
 Subsidiepercentages: varieert van 28% (Molen OT) tot 38% (Molen P).
4) De weging van de ANBI-status (4 punten) heeft bij molens geholpen. In 2015 waren
alle aanvragen voor molens afgewezen en toen telde de ANBI-status nog niet mee.
5) De provinciale restauratiesubsidies voor molens in Noord-Holland waren in 2016 (28%
à 38%) wederom lager dan in 2013 (50%). Dat niveau wordt niet meer bereikt.
6) Vergelijking met andere provincies: het niveau van restauratiesubsidies voor molens
ligt in Noord-Holland (28% à 38%) lager dan in o.a. Zuid-Holland (50%), Groningen
(max 60%), Friesland (max 60%) en Noord-Brabant (max 70%).
7) Knelpunten: sinds 2014 hanteert provincie Noord-Holland een minimum van € 25.000
voor restauratiesubsidies. Dit betekent dat aanvragen voor bescheiden restauraties van
€ 30.000 à € 75.000 euro feitelijk niet meer subsidiabel zijn (ervan uitgaande dat
subsidies van circa 30% haalbaar zijn). In 2013 was het minimumbedrag 5.000 euro en
toen speelde dit probleem niet. Aanbeveling aan provincie Noord-Holland: minimum
subsidiebedrag vaststellen op € 10.000. Investeringen in molens kunnen dan vanaf €
30.000 euro meedingen in de provinciale tender.
De provinciale restauratie subsidieregeling geldt alleen voor Rijksmonumenten. Ongeveer 7/8
deel van de molens in Noord-Holland is als Rijksmonumenten aangewezen. Bij 1/8 van de
molens is dit niet het geval: o.a. De Oude Knegt, De Molen van Sloten, De Gouden Engel en
Het Jonge Schaap.
Willem Rol, 21-12-2016

