
 

 
Aan de voorzitters van de 
Fracties in de 2e Kamer 
 
        Leiden, 24 mei 2017 
 
Betreft: restauratiesubsidie molens 
 
 
 
Geachte voorzitters, 
 
 
Het afgelopen jaar restaureerden wij, de Rijnlandse Molenstichting, drie poldermolens 
van onze stichting. Dat kon geen uitstel verdragen. De molens hadden alle drie 
funderingsproblemen, iets wat regelmatig voorkomt in gebieden met veel veengrond.  
 
Samen kostten deze drie restauraties ongeveer € 1.1 miljoen. In alle gevallen werd 
subsidie verkregen van de provincie Zuid-Holland, afgerond € 536.000. Van het 
resterende bedrag (€ 564.000) werden door goede doelenfondsen toezeggingen gedaan 
ter omvang van € 230.000. Resteert een bedrag van ongeveer € 334.000 voor rekening 
van de Rijnlandse Molenstichting. 
 
Het lopende jaar wordt er één molen gerestaureerd vanwege funderingsproblemen, en 
als de schijn niet bedriegt, zijn er in 2018 twee molens aan de beurt voor een 
restauratie. (Wij zijn verantwoordelijk voor de instandhouding 46 poldermolens) 
 
Maar aan het einde van dit jaar is onze spaarpot leeg op een noodzakelijke reserve na, 
die we aanhouden om solvabel te blijven, o.a. een voorwaarde voor het verstrekken van 
donaties door goede doelenfondsen. 
 
In een notendop wordt in het voorgaande duidelijk dat het onderzoek dat onze 
koepelorganisatie de Hollandsche Molen in 2015 liet uitvoeren, nog steeds actueel is. De 
conclusie uit dat onderzoek was, dat er jaarlijks bijna 5 miljoen euro extra noodzakelijk 
is om de Nederlandse molens in goede staat te houden.  
Dat is natuurlijk niet alleen verantwoordelijkheid van overheden, maar ook van 
eigenaren, fondsen, sponsors en inwoners van ons land.  
 
Twee voorbeelden die tot navolging strekken: 

- De Hollandsche Molen heeft het Molenfonds opgericht. Doel is om jaarlijks een 
miljoen euro bijeen te brengen; 

 
 
 



 

  

- De provincie Zuid-Holland heeft een regeling Groot Onderhoud voor molens 
ingesteld en daarmee worden moleneigenaren geholpen. 

 
Maar er is meer nodig, ook op nationaal niveau moeten stappen worden gezet. Daarom 
bepleiten wij bij uw fractie, nu het met ons land iets beter gaat, om voor de Nederlandse 
molens structureel extra geld uit te trekken.  
 
Wij doen er ook een suggestie bij hoe dat extra geld te verdelen: stel dat geld ter 
beschikking van de provincies (die door u zijn aangewezen om gelden te verstrekken 
voor de restauratie van monumenten, waaronder onze molens) naar rato van het aantal 
molens in elke provincie.  Verplicht de provincies dat geld aan te wenden voor 
restauraties en groot onderhoud van de molens in de eigen provincie. 
 
Voor de jaarstukken 2016 verwijzen wij u graag naar onze website: 
www.rijnlandsemolenstichting.nl 
 
Graag zijn wij bereid tot nadere toelichting. 
 
Met vriendelijke groet 
 

 
Wim Bos 
voorzitter   
 

http://www.rijnlandsemolenstichting.nl/

