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Positie en taak Molenstichting Noord-Brabant
De Molenstichting Noord-Brabant zet zich in voor de ongeveer 130 molens die nog
herkenbaar in het Brabantse land staan. Doel is het bevorderen van het behoud van molens
en restanten van molens in Noord- Brabant. De stichting wil dit doel bereiken door:
-

het stimuleren van de culturele en educatieve waarde van molens in Noord-Brabant;

-

het behouden van streekeigen eigenschappen en taalgebruik met betrekking tot molens;
het behoud en herstel van een passende molenomgeving;

-

het beïnvloeden van het algemeen molenbeleid van alle overheidsniveaus (gemeentelijk, provinciaal en
landelijk);

-

het fungeren als "contactpersoon" tussen individu (molenaar) en/of lokale molenorganisaties enerzijds
en overheid anderzijds;

-

het verlenen van medewerking aan provinciale activiteiten en/of evenementen op het gebied van
molens;
het inventariseren van molens en restanten van molens.

-

Jaarprogramma 2017/2018
Het bestuur heeft voor 2017/2018 een jaarprogramma vastgesteld, waarin diverse
actiepunten zijn opgenomen.
Onze corebusiness voor de komende jaren blijft de nodige aandacht te geven aan het
onderhoud/groot onderhoud aan de molens ter voorkoming van (nieuwe) restauratie.
Voorts willen we aandacht geven aan de veiligheid op de molen, zowel voor de molenaars
zelf als voor de bezoekers.
Zichtbaarheid en communicatie blijven een belangrijk aandachtspunt, tot uiting komend in
onze website, de nieuwsbrieven, de jaarlijkse molenontmoetingsbijeenkomst en de
persoonlijke contacten.
Het initiatief om molengidsen op te leiden blijft door ons ondersteund worden.
Onderzocht zal worden hoe de gemeenschap aan de molens kan worden gebonden.
Breed is de vraag naar aandacht voor de molenbiotoop. Gestreefd wordt naar de
totstandkoming van een bidbook waarin een algemene uiteenzetting wordt gegeven over de
knelpunten van de wind- en watermolenbiotopen. Er zullen een inventarisatie van de
biotopen en verbetervoorstellen worden opgenomen in het bidbook.
Gezocht zal worden naar mogelijkheden om het unieke ambacht van molenaar beter te
etaleren.

Uitvoering 2017
Wij verwachten binnenkort van de zijde van De Hollandsche Molen en de Gildes voor
Vrijwillige Molenaars komen aanbevelingen in het kader van de veiligheid op de molen,
zowel voor de molenaars als voor de bezoekers.
In het kader van de zichtbaarheid en communicatie hebben we een nieuwe website
gepresenteerd, waarop ook molenaars en molenorganisaties hun berichten kwijt kunnen.
Hiervan wordt steeds meer gebruik gemaakt. Om te waarborgen, dat de website steeds
geactualiseerd blijft worden is als webmaster molenaar Sven Verbeek aangetrokken, die
deze taak op zich heeft genomen.
Via de website wordt ook contact met de Molenstichting opgenomen met vragen over diverse
zaken. Voor de beantwoording van vragen of voor hulp worden de molenconsulente en de
Adviesraad ingeschakeld.
Ook dit jaar hebben we weer twee nieuwsbrieven uitgebracht voor al onze relaties met
gerichte informatie naar alle geledingen, waaronder de gemeenten.
Naast de website is de nieuwsbrief een goede aanvullende mogelijkheid gebleken om
informatie te delen met allen, die bij de Brabantse molens betrokken zijn of daarvoor
belangstelling hebben.
De molenontmoetingsavond was dit jaar in Gemert. De net na restauratie heropende
molen De Volksvriend kon worden bezocht. Daarna was er een drukbezochte, levendige
vergadering met actieve inbreng vanuit de aanwezigen.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Noord-Brabant, heeft indertijd de
molengidsopleiding opgezet. Met name bestuurslid Jan van Elteren heeft hier veel tijd
ingestoken.
Nadien heeft het Gilde gevraagd of Molenstichting Noord-Brabant hierin mee wilde
faciliteren, waarmee wij graag hebben ingestemd. De opleiding blijkt een schot in de roos.
Wij zijn deze dan ook blijven steunen. Ook dit jaar zijn er weer diverse cursussen verzorgd.
In deze cursus leert de vrijwilliger om activiteiten rondom de molen te organiseren en vooral
bezoekers veilig rond te leiden.
In de cursus wordt, naast basisinformatie over de geschiedenis en de bouw van molens,
aandacht besteed aan werken met publiek en aan presentatietechnieken.
De cursus duurt twee dagen.
In het kader van het binden van de molen aan de gemeenschap heeft de Molenstichting zich
ook dit jaar weer georiënteerd op concrete voorbeelden van het bereiken van een breed
(organisatorisch en financieel) draagvlak voor de molen. Als een molen ook voor andere
doeleinden gebruikt kan worden is de kans op betrokkenheid en dus (financieel) draagvlak
veel groter.
Hiermee hebben wij anderen van advies kunnen dienen.
Het opstellen van een bidbook voor de molenbiotoop voor alle Brabantse molens is een
omvangrijk project. De Molenstichting heeft niet de financiële middelen om een dergelijk
project zelf te kunnen realiseren.
Contact is daarom gelegd met het provinciebestuur om te onderzoeken of van die zijde
(financiële) ondersteuning kan worden verkregen. Gesprekken vinden plaats over een
bijdrage van de provincie.
Er heeft een splitsing plaatsgevonden tussen de watermolens en de windmolens.
Voor watermolens is er een mogelijkheid van het verkrijgen van een bijdrage gevonden.
Streekhuis Het Groene Woud geeft een subsidie van maximaal €5.000,-- voor het schrijven

van een projectplan. Een en ander moet leiden tot een zogenaamd molenpaspoort per
molen.
Een formeel verzoek om een bijdrage is ingediend. Er is € 5.000,-- toegezegd.
Een startbijeenkomst heeft al plaatsgevonden. Het Plan van Aanpak omvat een 1e fase voor
6 watermolens. Vóór één molen wordt het molenpaspoort uitgewerkt om te zien hoe het
werkt.
Als er draagvlak is komt er een 2e fase. Voor 6 watermolens bedragen de totale kosten dan €
24.000,--.
Voor de windmolens is een raming van de kosten van een bidbook gemaakt, die uitkomt op
een bedrag van € 40.000,-- exclusief b.t.w. Er is gevraagd om een nadere specificering en
inhoudelijke onderbouwing. De Molenstichting zal dan hiervoor bijdragen van derden,
waaronder de provincie, zoeken.
De molenaar is door plaatsing op de Unesco Werelderfgoedlijst cultureel erfgoed geworden.
Molenstichting Noord-Brabant wil aanjager zijn van projecten, waarbij het ambacht van
molenaar in de etalage wordt gezet.
Contact heeft plaatsgevonden met het Openluchtmuseum in Arnhem. Een project wordt
verder uitgewerkt, waarbij molens in het Openluchtmuseum worden gepromoot en een link
wordt gelegd naar molens in Noord-Brabant. Er is veel belangstelling vanuit de Brabantse
molens.
Aan De Hollandsche Molen is gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid om activiteiten op
het terrein van het ambacht van molenaar onder een landelijk beeldmerk te kunnen hangen.
Vanuit de molenwereld is gevraagd om herinvoering van de draaipremie. De Molenstichting
heeft hierover een standpunt ingenomen.
Eerder heeft de Molenstichting veel geld kunnen loskrijgen van de provincie voor de
restauratie van molens. Onderdeel daarvan was dat de gelden van de draaipremie aan die
pot werden toegevoegd. De Molenstichting heeft daar toen graag mee ingestemd, omdat de
restauratie van een flink aantal molens dringend noodzakelijk was om ze in stand te kunnen
houden.
De Molenstichting heeft zelf geen middelen om een draaipremieregeling te bekostigen. We
zijn daarom afhankelijk van anderen, in dit geval de provincie.
De provincie verleent tegenwoordig echter geen instandhoudingssubsidies (structureel)
meer, maar slechts projectsubsidies (incidenteel, voor concrete projecten).
Om deze redenen ziet de Molenstichting geen mogelijkheden voor herinvoering van de
draaipremie.
Adviesraad
Het bestuur laat zich adviseren door een daartoe ingestelde deskundige adviesraad. Deze
vergadert viermaal per jaar en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur.
In 2017 heeft de Molenstichting met de adviesraad in de molen van Ravenstein een
bindingsavond gehad.
Molenconsulente
Mevrouw Marloes van de Hei is niet langer in dienst bij de Molenstichting, maar vervult de
functie van molenconsulente binnen Erfgoed Brabant. Daar is zij voor de Molenstichting voor
gemiddeld 2 dagdelen per week beschikbaar voor ondersteuning en advisering. Hiervan is
regelmatig gebruik gemaakt.
Verwerving inkomsten

Het bestuur heeft zich dit jaar weer ingezet voor het persoonlijk benaderen van alle
molengemeenten voor het beschikbaar stellen van een jaarlijkse bijdrage aan de
Molenstichting.
Boekel, 19 februari 2017.
A.v.d.V.

