Jaarverslag 2011

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie

Inleiding
Het afgelopen verslagjaar was voor de Molenfederatie, opgericht in 2009, een jaar van
opbouwen en uitbouwen. Wij willen primair een platform zijn voor de moleneigenaren.
Daartoe hebben we in het verslagjaar onze AB-vergadering gecombineerd met de
moleneigenarenvergadering. Alle moleneigenaren (31 stichtingen/verenigingen, 16 prive–
eigenaren en 16 gemeenten) zijn benaderd om deel te nemen aan de Stichting de NoordHollandse Molenfederatie. Door het jaarlijks betalen van de contributie wordt men als
deelnemer beschouwd en uitgenodigd voor de AB/eigenarenvergaderingen die twee keer
per jaar worden gehouden. In het verslagjaar groeide het aantal betalende deelnemers tot
33.
In deze vergaderingen kijken wij wat er leeft onder de eigenaren en proberen wij daar zo
adequaat mogelijk op te reageren.
Het afgelopen jaar zijn wij druk geweest met diverse onderwerpen zoals de nieuwe
provinciale molensubsidieregeling, verzekeringen en niet te vergeten ondersteuning van
moleneigenaars bij molen- en biotoopproblemen.
Het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen.
Overdacht molens Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)
In de eerste helft van het verslagjaar ging alle aandacht en inspanning naar de
voorgenomen overdracht van de 19 molens van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier.
HHNK had het voornemen om de molens aan te bieden aan de diverse molenstichtingen in
de omgeving van hun molens. Namens deze stichtingen heeft de Molenfederatie de
onderhandelingen gevoerd met het Hoogheemraadschap. Wij hebben voor HHNK een
memorandum uitgebracht waarin wij ons voorstel voor de eigendomsoverdracht van de
molens hebben uitgewerkt. Vervolgens hebben wij ons voorstel toegelicht in een
informatieve bijeenkomst op 27 april 2011 in Oosthuizen.

Op verzoek van HHNK worden poldermolens regelmatig ingezet als reservebemaling bij
calamiteiten en naar voorbeeld van Rijnland stellen wij voor hiervoor een regeling te
treffen.
De taxaties en financiële prognoses van HHNK waren naar ons inziens niet reëel, omdat
HHNK was uitgegaan van een verhoging van BRIM subsidies van het Rijk met een factor 4,
dus uitzonderlijk mooi weer scenario’s met hoge financiële risico’s.
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De stichting Landschap Noord-Holland bood aan om alle molens in een keer over te
nemen. Het voornemen van HHNK leidde bij de publieke opinie en Noord-Hollandse
molenwereld tot veel onrust. Voorlichtingsbijeenkomsten waren het gevolg.
Uiteindelijk zijn tijdens tumultueuze vergaderingen van de commissie op 11 mei 2011 en
het waterschapsbestuur op 18 mei 2011 zoveel kritische reacties ontstaan dat het
dagelijks bestuur van het waterschap ter vergadering besloot haar voorstel in te trekken.
Hiermee kwam een onverwacht eind aan een roerige periode en bleven de molens daar
waar ze horen: bij het Hoogheemraadschap.
De molencontactdag
De molencontactdag vond dit jaar plaats op 17 september 2011 in het Gemeentehuis van
Aalsmeer. Waarschijnlijk door het ongewone moment, normaal vindt deze dag plaats op de
eerste zaterdag van oktober, was de belangstelling minder dan andere jaren. De dag zelf
daarentegen was weer een succes. Het geslaagde molenbiotoopproject van de provincie
Zuid-Holland werd gepresenteerd. Daarna heeft de voorzitter van De Stichting de
Wervershoofse Molen de heer Ton Schouten vertelt over het succes van deze molen door
een goede organisatie van haar vrijwilligers. Hierdoor is men in staat om jaarlijks veel
activiteiten te organiseren die de molen in de wijde omtrek grote aandacht bezorgen.
In de middag is een bezoek gebracht aan de Aalsmeerse molens De Leeuw en de
Stommeermolen en de molen De Eersteling in Hoofddorp die op dat moment in de steigers
stond waarna de dag in de historische tuin van Aalsmeer werd afgesloten.
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De Molenprijs
Tijdens de Molencontactdag werden door mevrouw Elvira Sweet, gedeputeerde voor
Cultuur van de Provincie Noord-Holland, de molenprijzen 2011 uitgereikt met de daarbij
behorende oorkonden.

Dit jaar had de jury besloten de prijs uit te reiken aan drie korenmolenaars, te weten Jos
Kors van de molen de Zandhaas te Santpoort, Eric Dudink van de molen De Krijgsman te
Oosterblokker en Wouter Pfeiffer van de molen de Vriendschap in Weesp. Naast de
oorkonde ontvingen de winnaars een kleine financiële bijdrage die uitsluitend een
symbolische waarde heeft. De oorspronkelijke molenprijs werd georganiseerd door de
Provincie. Daar stond een bedrag van € 2000,00 tegenover. In het verslagjaar besloot de
provincie deze prijs te schrappen in het kader van de bezuinigingen. De Molenfederatie
heeft de prijs overgenomen; te weten de oorkonde, de publiciteit en een klein bedrag.
Molenverzekeringen
Molens zijn brandgevoelig. Verzekeringspremies vormen een grote kostenpost (jaarlijks
gemiddeld 2.500 euro per molen). Het Rijk en de provincie stellen verzekeringen verplicht,
maar de huidige subsidieregelingen voorzien nog niet in een tegemoetkoming voor de
verzekeringsproblematiek. Een werkgroep heeft een onderzoek ingesteld, waarbij vier
verzekeraars met elkaar zijn vergeleken. Ook hebben wij interviews met deze
verzekeraars georganiseerd. Uiteraard hebben wij daarbij gekeken naar verschillende
aspecten: o.a. dekking, eigen risico, specifieke poliscondities, premies en schadeafhandeling. Op 18 november 2011 is dit gepresenteerd in een landelijke bijeenkomst van
molenstichtingen in Zwolle. Op 8 december 2011 hebben wij dit besproken in een
kleinschalige bijeenkomst van penningmeesters van Noordhollandse molens in Koedijk.
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Ook zijn artikelen gepubliceerd in molenbladen en op websites. Deze activiteiten hebben
tot lagere premies en betere condities geleid.
Daarnaast hebben wij de verzekeringsproblematiek besproken met de RCE (Rijksdienst
voor Cultureel Erfgoed) in Amersfoort. De RCE gaf de voorkeur aan een
calamiteitenregeling en verzekeringsproblematiek staat op de agenda van het molenbeleid.

Provinciale molenregeling
Na de succesvolle maal- en draaipremieregeling gaf de provincie sinds enige jaren een
bijdrage van € 1000,00 aan iedere moleneigenaar die zijn molen verzekerd had. Helaas
maakte lang niet iedere eigenaar van deze regeling gebruik. Deze regeling bleek niet tot
ieders tevredenheid te werken. Daarom is er in het verslagjaar gewerkt aan een nieuwe
subsidieregeling. Vanaf 1 januari 2012 gaat deze nieuwe regeling naar verwachting de
bestaande vervangen. Het komt neer op een bijdrage van € 5300,00 per molen over een
periode van drie jaar. Een structurele verbetering in deze tijden van bezuiniging!
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Weidemolentjesboek
Na het succes van het provinciale molenboek in 2007 is nagedacht over de kleine molens,
met een gevlucht korter dan 8 meter, die buiten dit boek waren gevallen. Besloten is tot
een inventarisatie van alle weidemolentjes in Noord-Holland. Uit literatuuronderzoek kwam
een aantal van 461 molentjes naar voren!
Met behulp van tientallen vrijwilligers, gerecruteerd uit het molenbiotoopcoördinatorenoverleg, zijn in 2010 en 2011 alle molentjes in het veld geïnventariseerd, gefotografeerd
en beschreven.

Daarna is er besloten om ook over dit onderwerp een boek uit te brengen. De redactie
wordt gevormd door Eric Zwijnenberg, Bart Slooten, Andreas de Vos en Meindert Stokroos.
Het streven is ervoor te zorgen dat het boek vlak voor Sinterklaas 2012 in de winkels ligt.
Recreatie en toerisme
Er komen jaarlijks circa 500.000 recreanten en toeristen bij molens in Noord-Holland op
bezoek. Ruim ¼ deel van de 158 molens beschikt over bezoekmogelijkheden. Dat blijkt uit
een inventarisatie die wij hebben uitgevoerd.
Tot de koplopers behoren de molens bij de
Zaanse Schans en de Schermer molens, maar
onze provincie telt ook verscheidene aantallen
sub-toppers zoals korenmolen De Hoop bij
Wervershoof en nog een aantal andere molens.
Favoriet zijn wandel- en fietsroutes langs
molens, bijvoorbeeld De Zes Wielen aan de
Hoornse Vaart bij Alkmaar.
Molens zijn ook populaire trouwlocaties en lenen
zich prima voor familie-uitjes.
Wij zien kansen voor recreatie en toerisme bij
molens.
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Molenzaken
De Otter
De molen de Otter in Amsterdam komt de laatste jaren alleen nog in het nieuws als er
weer een uitspraak is van de gerechtelijke macht.
Dit jaar deed de Raad van State een uitspraak, deze keer tot veler verrassing, in het
voordeel van de deelraad Amsterdam-West. De molen schiet er helaas niets mee op.
Doordat de molenaar niet meer draait gaat de bouwkundige staat van deze unieke
paltrokmolen zienderogen achteruit.
Eigenlijk is de enige optie die nu nog rest: aankoop van de molen door de Deelraad zodat
hij voor de hoofdstad behouden blijft.
De Nachtegaal
De molen De Nachtegaal in de Beemster vertoont een vergelijkbaar verhaal. Lange tijd is
de verhuizing vertraagd door een andere visie op verplaatsing van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Na haar toestemming is de molen verplaatst naar een naastgelegen
weiland waar het nu wacht op een financiële bijdrage van de provincie Noord-Holland.
Deze bijdrage, afgewezen voor 2011, zal in 2012 opnieuw worden aangevraagd.
Dorregeestermolen verrotte vijzel
Samen met de SUAM is een bestuurslid van de molenfederatie naar de wethouder van de
gemeente Uitgeest geweest om subsidie aan te vragen voor de vervanging van een
verrotte vijzel. De wethouder gaf in het gesprek aan dat hij bereid is de molen over te
dragen aan de SUAM en daarbij een bijdrage te doen voor de vervanging van de vijzel.
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Damlander en Koffiemolen in de gemeente Bergen
De Damlander staat er al jaren treurig bij door het ontbreken van onderhoud door de
huidige eigenaresse. In de loop van 2011 bleek zij tot verkoop bereid. Zij biedt de molen
aan op de markt voor € 299.000,00. Het wachten is nu op de nieuwe eigenaar.
Zodra deze bekend is zal contact worden opgenomen met de nieuwe eigenaar.
Voor de Koffiemolen daagt er hoop. De huidige eigenaar heeft bureau Groen opdracht
gegeven om een restauratieplan op te stellen. Groot probleem is, er van uitgaand dat de
molen op haar huidige plek blijft, de molenbiotoop. De molen wordt omringd door veel te
hoge bomen.
Verbetering molenbiotoop Rustenburger Molens
Op verzoek van de stichting De Schermer Molens is bemiddeld bij de gedeputeerde om een
bijdrage te krijgen voor het verwijderen van onverwacht aangetroffen asbest. Deze
verrassing deed zich voor toen sloten werden hersteld rond de molens en voor de aanleg
van een dam asbest bleek te zijn gebruikt. Dit probleem is op adequate wijze afgehandeld.

Samenstelling Bestuur Noord-Hollandse Molenfederatie
Peter Tange, voorzitter
Evert Busser, penningmeester
Willem Rol
Ton Maas
Jaap van der Veen, secretaris

Alkmaar, juni 2012

8

