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Molenstichting Noord-Brabant 
 
 

 

Verslag van de bestuursvergadering 
 
 
Datum:  2 december 2021 
Locatie:  Meander Sint-Michielsgestel 
 
Aanwezig:  J. Pommer (voorzitter), P. Bos, J. Keijzers, J. Eugster, J. Vos, 

M. van Schadewijk (secretaris) 
 
Afwezig:  R. Salomons 
 
 

1. Opening 
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer Salomons heeft 
zich afgemeld voor de vergadering in verband met andere verplichtingen. Tevens is dit de 
laatste vergadering van de heer Pommer als voorzitter en als bestuurslid. 
 

2. Mededelingen 
Als mededeling had de heer Salomons per mail laten weten dat hij in Roosendaal is geweest 
bij molen De Hoop en met de molenaar, de heer Niek van Eekelen, een gesprek heeft gehad 
bij de gemeente over de molenbiotoop. Het betrof met name het gesprek over de bomen en 
overige beplanting. Voor een bomenrij die in de toekomst de biotoop zal bedreigen is 
afgesproken dat de gemeente bij de herinrichting in 2025/2026 de bomen zal vervangen 
door laagblijvende bomen en dat de beplanting dichtbij de molen op gemeente grond laag 
zal worden gehouden.  
 
Daarnaast heeft de heer Salomons op 8 december samen met de heer Paul Terwindt en 
twee bestuursleden van de Kerkhovense molen via teams een gesprek met wethouder 
Logister van de gemeente Oisterwijk en een ondersteunend ambtenaar over de biotoop. 
 

3. Ingekomen en uitgaande stukken 
Er zijn drie ingekomen stukken. Het betreft de notulen van de vergadering van de 
Molenadviesraad De Hollandsche Molen, de Notitie beleid duurzaamheid van De 
Hollandsche Molen en de brief van scheidend molenaar de heer Martien van den Brand van 
de Boekelse Standerdmolen. De eerste twee stukken worden ter kennisgeving aangenomen. 
Op de brief van de heer Van den Brand wordt vanuit de Molenstichting Noord-Brabant een 
bedankbrief terug gestuurd. 
 

4. Notulen van de vergadering van 3 juni 2021 
Notulen zijn akkoord. Een kleine tekstuele opmerking op pagina 2 wordt verwerkt. De 
actielijst wordt nagelopen en een aantal onderdelen kunnen worden verwijderd. De actielijst 
wordt hierop aangepast. 
 

5. Toekomstvisie Molenstichting Noord-Brabant 
A. De werkgroep voor de Toekomstvisie is bijeen gekomen om de binnengekomen reacties 

te bespreken en waar nodig te verwerken in de nieuwe versie van de Toekomstvisie. Er 
zijn reacties vanuit de Adviesraad, De Hollandsche Molen, Monumentenhuis Brabant en 
de heer Patrick Timmermans gekomen die allen een waardevolle input vormde voor 
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aanscherping van de Toekomstvisie. Daarbij is de lijn van storytelling belangrijk, ook om 
zo draagvlak te creëren. Met het uitvoeringsprogramma zijn daarnaast ook acties 
gekoppeld aan de Toekomstvisie. Een waardevolle toevoeging ten opzichte van de vorige 
Toekomstvisie. 

 
De heer Vos geeft aan dat het proces om te komen tot de visie belangrijk is en deze goed 
is gevoerd. Er ligt een goed stuk. De vraag die leeft is of de visie/het 
uitvoeringsprogramma in een vierjaren project gegoten kan worden en daar vervolgens 
de financiële middelen voor vragen. Als reactie daarop geeft mevrouw Keijzers aan dat 
het een onoplosbare puzzel was om het uitvoeringsprogramma (acties) te koppelen aan 
concrete tijdstippen. De heer Bos geeft aan dat de provincie voornamelijk 
productsubsidies verleend en dan het liefst onder de € 25.000,-. Er moeten dus concrete 
projecten gefilterd worden uit het uitvoeringsprogramma om vervolgens daarvoor een 
productsubsidie aan te vragen. Het uitvoeringsprogramma is algemeen, van daaruit een 
punt concreet uitwerken. De toekomstvisie heeft een hoger ambitieniveau, waarbij we 
met vrijwilligers ver komen maar dat we net die extra professionele ondersteuning nodig 
hebben om die ambities waar te maken. Liever bij één orgaan (in dit geval de provincie) 
het gesprek aangaan, dan bij 60 gemeenten. 

 
De heer Pommer vraagt of we eerst een oliemannetje moeten regelen die het project 
gaat organiseren of eerst productsubsidie? Kan ook twee sporen. 
Voor uitvoeringsprogramma hebben we professionele ondersteuning nodig, ondersteun 
ons om die producten handen en voeten te geven en uit te voeren in vier jaar. 

 
De heer Vos stelt voor om bovenstaande met iemand ambtelijk van de provincie te 
bespreken. Hij stelt voor om de heer Wim Haarnman te benaderen en neemt dit actiepunt 
op zich. 

 
De heer Pommer vat samen: accent leggen op provincie, dan eerst ambtelijk overleg met 
de provincie (de heer Wim Haarnman) en vervolgens bekijken wanneer het geschikte 
moment is om naar Gedeputeerde Staten te gaan en onder welke condities. 

 
B. Besproken wordt hoe we verder gaan met de Toekomstvisie in relatie tot de eerder 

besproken aanpak. Deze aanpak was dat de bestuursleden met de Toekomstvisie en het 
molenbiotooprapport onder de arm de verantwoordelijke bestuurders van de 
molengemeenten fysiek af zouden gaan. Ook met een blik op de financiële situatie van 
de Molenstichting, waarbij we een vrijwillige bijdrage van de molengemeenten vragen.  
Afgesproken wordt om de Toekomstvisie middels een begeleidende brief naar de 
colleges van de molengemeenten te sturen en tevens naar de personen die input hebben 
geleverd. In de begeleidende brief richting de colleges kan dan ook een stukje over de 
financiën (jaarlijkse vrijwillige bijdrage) van de Molenstichting worden opgenomen en een 
stukje over de molenbiotoop.  

 
6. Molenbiotoop watermolens 
De heer Vos deelt mede dat alles volgens planning verloopt. Tot nu toe zijn er geen 
bijzondere afwijkingen te melden. 
 
7. Molenbiotoop windmolens 
Zoals onder agendapunt 5 al benoemd gaat de fysieke rondgang langs de gemeenten niet 
door. Dit zal ook worden medegedeeld aan de Adviesraad, waarbij wel aangegeven dient te 
worden dat er (nogmaals) een brief uitgaat naar de colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de molengemeenten. 
 
8. Samenstelling bestuur 2022 
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Vacature de heer Pommer 
Vorig jaar zijn de heer Naterop en de heer Van de Vondervoort afgetreden als bestuurslid en 
per 1 januari 2022 treedt de heer Pommer terug. Hiervoor in de plaats zijn tot op heden twee 
nieuwe bestuursleden voor aangetreden, te weten mevrouw Keijzers en mevrouw Eugster. 
Er dient vanaf 1 januari 2022 dus nog een derde vervanger te worden gezocht.  
 
De vraag is of het bestuur een zittende burgemeester wil? Er wordt hierbij gedacht aan de 
regio Midden-/West-Brabant zodat er weer een goede verdeling/vertegenwoordiging van de 
provincie Noord-Brabant in het bestuur aanwezig is. 
 
Mevrouw Keijzers komt met de huidige burgemeester van de gemeente Goirle, de heer Mark 
van Stappershoef, als suggestie aan. De heer Stappershoef kan de regio Midden-/West-
Brabant vertegenwoordigen en is tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van Erfgoed 
Brabant. Mevrouw Keijzers gaat de heer Stappershoef benaderen of hij interesse heeft om 
zitting te nemen in het bestuur van de Molenstichting Noord-Brabant. 
 
Daarnaast geeft de heer Vos te kennen dat hij na afronding van het watermolenproject zijn 
functie als bestuurslid neer gaat leggen.  
 
Er wordt voorgesteld om het rooster van aftreden op te nemen in de notulen. De heer Van 
Schadewijk gaat kijken of hij dit rooster ergens kan terugvinden.  
 
Vacature de heer Van Schadewijk (secretaris) 
Per oktober 2022 dient er een nieuwe secretaris aangesteld te worden. Dit om de afspraken 
die gemaakt zijn met de gemeente Boekel te respecteren. Er wordt gevraagd aan de heer 
Van Schadewijk of hij het secretarisschap buiten de gemeente Boekel om zou willen 
voortzetten. De heer Van Schadewijk geeft te kennen dat hij daarvoor niet open staat. Vanuit 
het bestuur wordt niet direct een oplossing aangedragen, aangezien het niet makkelijk is om 
zomaar een geschikt iemand te vinden. Dit punt komt de volgende vergadering weer terug 
op de agenda zodat tijdig een nieuwe secretaris kan worden aangesteld. Hiermee kan de 
heer Van Schadewijk namelijk nog een warme overdracht verzorgen. Bij de Adviesraad zal 
ook de vrijkomende functie van secretaris onder de aandacht worden gebracht. 
 
Wat betreft het penningmeesterschap ligt dit bestuurlijk bij de heer Bos. Vanuit zijn rol als 
burgemeester van Boekel heeft hij de betalingen van de facturen overgelaten aan het 
secretariaat van de gemeente Boekel. De korte lijntjes tussen de heer Van Schadewijk en 
het secretariaat van de gemeente Boekel maken dat dit momenteel goed loopt. Met het 
aanstaande vertrek van de heer Van Schadewijk gaat er ook een einde komen aan de rol 
van het secretariaat van de gemeente Boekel. De heer Bos geeft aan dat het 
penningmeesterschap gedurende de termijn van het watermolenproject wordt voortgezet 
door het secretariaat van de gemeente Boekel. 
 
Afvaardiging Adviesraad De Hollandsche Molen 
Mevrouw Keijzers is vanuit de Molenstichting Noord-Brabant de eerste afvaardiging om de 
Adviesraad van De Hollandsche Molen bij te wonen. Als plaatsvervanger van mevrouw 
Keijzers wordt mevrouw Eugster aangewezen. 
 
Voor overige uitnodigingen moeten we als bestuur terughoudend zijn. Alleen reageren als 
nodig is. 
 
9. Overdracht voorzitterschap Jan Pommer aan Jetty Eugster 
Na een jaar onder de vleugels van de heer Pommer als voorzitter te hebben meegedraaid, 
draagt de heer Pommer het stokje over aan mevrouw Eugster. De heer Pommer heeft er het 
volste vertrouwen in dat mevrouw Eugster de rol als voorzitter met verve gaat vervullen. Op 
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haar beurt houdt mevrouw Eugster nog een kort woordje van dank. Op een later moment zal 
nog uitgebreid stil worden gestaan bij het afscheid van de heer Pommer. 
 
10. Rondvraag 
Er zijn geen nieuwe onderwerpen voor de rondvraag. 
 
11. Volgende vergadering 
Dit was de laatste vergadering van 2021. De heer Van Schadewijk gaat een voorzet voor het 
vergaderschema van 2022 maken en delen met de bestuursleden. 
  
 
 
 
Lijst van actiepunten: 
 
 

Vergadering Actiepunt Wie Wanneer 

22 feb 2019 Na de zomer zal de nieuwe gedeputeerde 
worden bijgepraat over de molenconsulent. 

Voorzitter + 
dhr. Vos 

 

3 dec 2020 Nieuwe secretaris. Bestuur Sept. 2022 

2 dec 2021 Contact Wim Haarnman inzake 
Toekomstvisie en ondersteuning provincie 

Dhr. Vos  

2 dec 2021 Bedankbrief Martien vd Brand versturen Secretaris  

2 dec 2021 Rooster van aftreden opzoeken Secretaris  

2 dec 2021 Vrijkomende functie secretaris melden bij de 
Adviesraad 

Voorzitter  

    

 


