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Laten we de weidemolens die nog resten in Noord-Holland behouden!
Het karakter van Noord-Holland wordt bepaald door
zijn karakteristieke elementen zoals stolpboerderijen, kerktorens en molens. De “grote” molens, nog
zo’n 170 in getal worden beschermd door het rijk
en aanvullend door de provincie. Bij de
weidemolens ligt dat geheel anders. Hun functie
dreigt te verdwijnen en daarmee ook de
weidemolens zelf. Onderzoek heeft uitgewezen dat
er nog zo’n 400 weidemolens resteren in ons
landschap. Die wil de Noord-Hollandse Molenfederatie, samen met de BankGiro Loterij en de Vereniging De Hollandsche Molen, behouden
voor de toekomst. De Noord-Hollandse Molenfederatie heeft de kennis om bij onderhoud
en restauratie te kunnen adviseren. Samen met de Vereniging De Hollandsche Molen
stellen wij het BankGiro Loterij Weidemolenfonds in voor het onderhoud van deze molens.
In het Wormer-en Jisperveld zijn door een molenploeg van vrijwilligers van de Poelboerderij
in de afgelopen jaren zo’n 15 weidemolens gerestaureerd terwijl in het Westzijderveld een
vrijwilligersploeg zes molens heeft gerestaureerd. Elders worden initiatieven ontwikkeld om
ook weidemolens op te knappen en daarna te onderhouden.

Wie komen in aanmerking voor een financiële bijdrage?
Vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor het behoud van weidemolens en particuliere grond eigenaren, agrariërs, belangenorganisaties zoals een agrarische natuurvereniging of stichting en (historische) verenigingen komen in aanmerking voor een financiële bijdrage mits de bijdrage betrekking heeft op het herstel, onderhoud of
restauratie van Noord-Hollandse houten of stalen weidemolens.

Waarvoor aanvragen?
U kunt een bijdrage aanvragen voor een eenmalige restauratie van een stalen of houten
weide molen of voor jaarlijks onderhoud van zo’n weidemolen. Het gaat daarbij uitsluitend
om subsidie op uren, materialen en onderhoudsmiddelen zoals teer, verf, kwasten etc.
Houten weidemolens krijgen voorrang bij een gelijktijdige aanvraag.

Hoe hoog?
Voor restauratie: Voor de restauratie van een weidemolen dient u een begroting en restauratieplan
(max. 1 A4) in te dienen waarin alle kosten zijn gespecificeerd. Over deze kosten kunt u een bijdrage
ontvangen van maximaal 50 % van de vast te stellen subsidiabele kosten, met een maximum van
€ 1500,-. Bij het restauratieplan dient u ook aan te
geven hoe het onderhoud in de komende jaren zal
worden gerealiseerd.

Voor onderhoud: Voor het onderhoud van een weidemolen kunt
u een begroting indienen waarin alle kosten zijn gespecificeerd.
Over deze kosten kunt u een bijdrage ontvangen van maximaal
50 % van de subsidiabele kosten voor houten weidemolens en
33 % voor stalen weidemolens. In beide gevallen met een maximum van € 1500,00.
Voor de overige kosten dient u zelf externe financieringsbronnen
te vinden. Mocht de bijdrage van die externe financieringsbronnen hoger zijn dan 50 % bij restauratie of bij onderhoud dan
wordt de bijdrage van het BankGiro Loterij Weidemolenfonds
hierop aangepast. Het totale budget over 2015 bedraagt € 15.000,-. De aanvraagperiode
loopt van 1 oktober 2015 tot 1 oktober 2016. Aanvragen worden behandeld op volgorde
van binnenkomst. Wie het eerst komt, het eerst maalt voor zover het budget toereikend is.

Waar aanvragen?
U kunt uw aanvrage vergezeld van begroting, restauratieplan en foto indienen bij het secretariaat van de Noord-Hollandse Molenfederatie, Reigerpark 48, 1444 AC te Purmerend, tel.
0299-779585 (voor info: molens-nh@jaapvanderveen.nl). U kunt vooraf bellen om te horen
of uw aanvrage kans maakt gezien het totale budget.

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?
Nadat uw aanvrage is binnengekomen wordt gecontroleerd of die compleet is; dus een
restauratieplan (max. 1 A4), een begroting (max. 1 A4) een foto van het te restaureren
object en het aanvraagformulier dat u kunt downloaden van onze website. Een keer per
maand worden alle aanvragen, op volgorde van binnenkomst, beoordeeld door een commissie. Eventueel komt een medewerker op locatie kijken. Hierna ontvangt u bericht of uw
aanvraag is gehonoreerd. In totaal duurt de aanvraagperiode dus max. 2 maanden. Mocht
u een afwijzing ontvangen dan zal die worden gemotiveerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Aanvraagformulier downloaden
Op de website www.molensnh.nl kunt u alle informatie en het aanvraagformulier vinden.

Belangrijke zaken om rekening mee te houden
• Schriftelijke goedkeuring van de eigenaar vooraf is noodzakelijk.
• Aan overheidsorganen en terreinbeherende instanties wordt geen bijdrage verleend.
• De kans op een bijdrage wordt aanzienlijk vergroot als u duidelijk kunt maken dat de
totale kosten van het onderhoud of restauratie gedekt zijn door interne of externe bronnen.
• De bijdrage wordt alleen verstrekt als u kunt duidelijk maken dat het onderhoud in principe
zich uitstrekt over meerdere jaren.
• Met de restauratie of het onderhoud mag tijdens de aanvraagprocedure nog niet begonnen zijn.

