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Aan de Voorzitters en Lijsttrekkers van de Fracties
ln Provinciale Staten
Postbus 901 51
5200 MC's-Hertogenbosch.

Boekel, 14 februari 2019

Geachte Fractievoorzitters en

Lij

sttrekkers,

Reeds vele jaren zet Molenstichting Noord-Brabant zich in voor de ongeveer 130 molens, die
nog herkenbaar in het Brabantse land staan. Doel van onze stichting is de bevordering van
het behoud van de molens, gevormd door een beperkt aantal watermolens en een groot
aantal windmolens.
Met trots hebben dan ook mogen ervaren, dat het ambacht van molenaar afgelopen jaar is
opgenomen in de lijst van het Unesco immaterieel WerelderÍgoed.

Tot dusver hebben wij van uw provinciaal bestuur alle medewerking en ondersteuning
ontvangen.
Enkele jaren geleden is er een onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de
molens in Brabant. Omdat bleek dat de molens een zorgwekkende restauratíeachterstand
hadden, heeft dit geresulteerd in een Bidbook. De achterstand kwam niet alleen door een
gebrek aan Íinanciering, maar ook door de versnippering in de Brabantse molenwereld.

Toenmalig gedeputeerde Van Haaften onderstreepte het belang van de molens van Brabant
en de Provincie Noord- Brabant investeerde in een restauratiesubsidie van 3,4 miljoen voor
molens én in een molenconsulent om de eigenaren te activeren en te ondersteunen.
De restauraties hebben plaats gevonden en de molens staan er in het algemeen weer fraai
bij.

Essentieel voor molens is, dat zij in staat moeten zijn om te draaien. Daarvoor is de
molenbiotoop het aangewezen middel. Rond de molen wordt een open ruimte in stand
gehouden met beperkingen met betrekking tot het bouwen van (hogere) bouwwerken en het
aanbrengen en in stand houden van (hoge) beplanting. Op veel plaatsen leidt het ontbreken
van een goede biotoop tot problemen voor het laten draaien van de molen.
Om hierin de moleneigenaren en molengemeenten te kunnen steunen zijn wij, met financiële
steun van onder meer de Provincie, een watermolenproject gestart, waarbij de
biotoopsituatie in beeld wordt gebracht. Het resultaat wordt binnen enkele maanden
verwacht en zal aan de provincie, het waterschap en de betreffende gemeenten worden
aangeboden.
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Eind 2018 hebben wij, na ontvangst van wederom onder meer provinciale steun, opdracht
kunnen geven voor het tot stand brengen van een bidbook van de molenbiotopen van alle
windmolens. Dit prolect loopt ongeveer 6 maanden en de resultaten zullen bij u en bij de

molengemeenten worden aangeboden met het verzoek om met de in beeld gebrachte
molenbiotopen rekening te houden in onder meer het planologisch beleid.
Graag willen wij in het kader van de verkiezingen voor de Provinciale Staten onze stichting
en wat zij doet onder uw aandacht brengen.

Wij hopen ook in de toekomst op uw ondersteuning te mogen rekenen.
Ons bestuur is graag bereid in een persoonlijk onderhoud met uw toekomstige fractie van de
staten, een nadere toelichting te geven op ons werk. Wij zien uw uitnodiging graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Molenstichting Nood-Brabant,

A.M.T. Naterop,
Voorzitter.
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