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RIJNLANDSE MOLENSTICHTING IS POM GEWORDEN 
 
De Rijnlandse Molenstichting is door de minister van OCW, Bussemaker, aangewezen als 
Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud, kortweg  POM. 
De Rijnlandse Molenstichting is de eerste molenorganisatie in Nederland die deze status 
krijgt. 
 
Om als POM-organisatie aangemerkt te worden moest de Rijnlandse Molenstichting 
(RMs) aantonen: 

- een statutaire doelstelling tot instandhouding van cultureel erfgoed te hebben; 
- dat de kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden is geborgd; 
- dat de professionele omgang met beschermde monumenten in de vijf jaar 

 voorafgaand aan de aanvraag een structureel en consistent karakter heeft; 
- financieel stabiel te zijn; 
- dat ten minste de helft van haar monumenten in goede staat is. 

 
Met deze status wil de rijksoverheid goed eigenaar- en opdrachtgeverschap stimuleren. 
Voor de RMs biedt de status voordelen bij de aanvraag voor instandhoudingssubsidie 
van zijn molens.  

- Voor al onze 46 molens kan in het vervolg én tegelijk én eenvoudiger subsidie 
worden aangevraagd en wordt het verantwoordingstraject eenvoudiger.  

- Daarnaast krijgen subsidieaanvragen van organisaties met de POM-status 
voorrang als sprake is van een tekort aan subsidie.  

- Misschien wel de belangrijkste verworvenheid is dat de RMs de verleende 
subsidie mag inzetten bij die molens die dat het hardst nodig hebben. Ze mag dus 
schuiven met de subsidiegelden. 

 
De rijksoverheid verwacht van de Rijnlandse Molenstichting dat zij actief bijdraagt aan 
het verbeteren van de monumentenzorg door andere (molen)organisaties zoveel 
mogelijk te helpen zich verder te professionaliseren. 
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Het bestuur van de RMs is opgetogen over de toekenning van de POM-status. Zij ziet het 
als een erkenning van de resultaten die de vrijwillige molenaars en de besturen sinds de 
oprichting van de Rijnlandse Molenstichting in 1959 hebben bereikt. Maar zeker ook als 
een stimulans om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
 
 

 
Voor de pers: 
Voor nadere toelichting kunt u contact leggen met 
de voorzitter van de RMs: Wim Bos 
Telefoon: 06-53 419 319 
Mail: wimjbos@bosvanhuis.nl 
  

mailto:wimjbos@bosvanhuis.nl

