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Inleiding

De Stichting de Utrechtse Molens heeft 22 molens in eigendom, die samen een bijzondere en
aansprekende collectie vormen, als belangrijk onderdeel van de in totaal 34 molens in Utrecht. Eind
2003 werd door de stichting de noodklok geluid; een groot aantal molens had te kampen met groot
achterstallig onderhoud. In opdracht van de Provincie Utrecht is eind 2003/begin 2004 een onderzoek
uitgevoerd om de materiële en financiële  problematiek in kaart te brengen, onder begeleiding van een
projectgroep waarin naast de provincie ook de RDMZ, de stichting de Utrechtse molens, het
Erfgoedhuis en de Monumentenwacht Utrecht zitting hadden. Hoewel de stichting primair
verantwoordelijk is voor de ontstane problematiek, acht de provincie de problematiek zo urgent dat zij
middelen wil vrijmaken voor een oplossing. Daarnaast moet het nieuwe stichtingsbestuur a.i.
maatregelen nemen om herhaling te voorkomen en te zorgen voor een gezonde exploitatie.

In de rapportage van Adviesbureau Groen (maart 2004) is voor elk van de 22 molens aangegeven wat
het achterstallig onderhoud behelst, wat de urgentie is van restauratie en wat de kosten zijn. Het
dagelijks onderhoud is goed, het planmatig onderhoud is slecht. Elf molens zijn langdurig in een
slepende restauratie; de overige molens hebben de komende tien jaar 1 of 2 deelrestauraties nodig. De
conditie van de 22 molens die de Stichting de Utrechtse molens in eigendom heeft, is dus over het
algemeen zeer zorgelijk en soms zelfs gevaarlijk.
Om de 22 molens de komende 3 jaar weer in redelijke tot goede staat te krijgen, is een kleine € 5
miljoen nodig. Van dit totaalbedrag is direct een groot deel in 2005 nodig om binnen een jaar de meest
urgente werkzaamheden uit te voeren om gevaarlijke situaties en/of ernstige vervolgschade te
voorkomen. Naast het eigen vermogen van de Stichting en reeds toegezegde subsidies en
voorfinancieringen rest er een ‘gat’ van € 4 miljoen.

De investering van € 4 miljoen van de provincie draagt dan ook zeer concreet en op korte termijn bij
aan het duurzaam behoud van de molens. Een concreet plan van aanpak is in voorbereiding.
De investering draagt bij aan de doelstelling van het provinciaal beleid ‘behoud van het cultureel
erfgoed’.
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De lasten zijn incidenteel. Als de molens gerestaureerd zijn en het achterstallig onderhoud weg is, is
het project klaar. Het herstel van het achterstallig onderhoud van de Utrechtse molens is dermate
omvangrijk en urgent dat de reguliere budgetten voor monumentsubsidies ontoereikend zijn. Het was
niet voorzien en is incidenteel. De borging van een betere bewaking van het professioneel beheer van
monumenten geschiedt in het reguliere beleid. Er zullen duidelijke prestatieafspraken worden
gemaakt.

Het gaat bij de toekenning van € 4 miljoen bovendien voor een (belangrijk) deel om voorfinanciering,
met overigens een lange looptijd (vanaf 2012 kan het rijkssubsidie pas beschikbaar komen).

Gevolgen voor uitvoering
De oriënterende en voorbereidingsfase zijn al uitgevoerd; deels door eigen personeel, het Erfgoedhuis
en een adviesbureau. De coördinatie van de uitvoering zal plaatsvinden door het Erfgoedhuis. Dit heeft
hiervoor een deel capaciteit vrijgemaakt en voor een deel heeft de Molenstichting extra subsidie
gevraagd. In de aanloop tot de nieuwe beheerstichting voor onroerende monumenten willen wij de
SDUM toe te staan eenmalig een bedrag van € 197.000 ten laste te brengen van de € 4 miljoen uit het
Stimuleringsfonds. De praktische werkzaamheden aan de molens vinden plaats door derden (m.n.
aannemers).

Maatschappelijk draagvlak
Molens zijn geliefd erfgoed. Dat bleek wel uit de publicitaire aandacht rond het onderhoud van de
molens. Ze zijn ook voor brede lagen van de bevolking herkenbare symbolen in het landschap. Er zijn
dan ook sponsorbijdragen van derden in het molenplan voorzien. Er is naast de molenstichting en het
Erfgoedhuis ook (financiële) betrokkenheid van landelijke monumentenpartners en de gemeenten waar
de molens staan.
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 Besluit

Besluit van 16 december 2004 tot toekenning bijdrage uit het Stimuleringsfonds.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 2 november 2004, dienst/sector MEC/DCU, nummer
2004MEC001530i ;

Overwegende dat er dringend behoefte is om het molenbezit van de Stichting De Utrechtse Molens op
te knappen (restaureren en/of wegwerken achterstallig onderhoud), zodat de 22 molens van deze
Stichting in 2008 weer in goede staat van onderhoud verkeren.

Gelet op de beschikbare middelen in het Stimuleringsfonds.

Besluiten:
Uit het onderdeel Cultuurhistorie en Cultureel Erfgoed (€ 10 miljoen) van het Stimuleringsfonds een
bijdrage van € 4 miljoen  toe te kennen aan de Stichting De Utrechtse Molens, onder nader door
Gedeputeerde Staten van Utrecht te stellen voorwaarden.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Doel is het veiligstellen van het bezit van de Stichting De Utrechtse Molens door het wegwerken van
het achterstallig onderhoud en het uitvoeren van noodzakelijke restauraties. Hiermee wordt de
instandhouding van een belangrijk deel van het cultureel erfgoed in de provincie bevorderd.

Argumenten
Het voorstel past binnen het bestaande beleid en geeft uitvoering aan het coalitieakkoord hoofdstuk 5:
'Naast het Rijk en de gemeenten heeft ook de provincie een taak in het monumentenbeleid, gericht op
het voorkomen van verval, op restauratie en op herbestemming. De provincie creëert hiervoor gunstige
voorwaarden en voert een integraal beleid bij monumentenzorg.'

Kanttekeningen

Financiën
Als dekking van de kosten als gevolg van achterstallig onderhoud en de niet-subsidiabele
restauratiekosten wordt een eenmalige investeringsimpuls van € 4 miljoen uit het Stimuleringsfonds
voorgesteld.
Daarnaast willen wij de SDUM in de aanloop naar een nieuwe beheerstichting voor onroerende
monumenten toestaan eenmalig een bedrag van € 197.000 ten laste te brengen van de € 4 miljoen uit
het Stimuleringsfonds.

Realisatie
De bedoeling is de molens binnen 3 jaar weer in een redelijke tot goede staat te brengen.

Communicatie
Op een geschikt moment zal -in overleg met de SDUM- de nodige publiciteit worden gegenereerd.

Bijlagen
De brief van het bestuur van de Stichting De Utrechtse Molens (met bijlagen)

Toelichting op de Subsidieverstrekking aan de Stichting De Utrechtse Molens

Inleiding
De Stichting De Utrechtse Molens is in 1963 opgericht om de molens in de provincie veilig te stellen.
Het is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Ondersteuning wordt sinds 1993 geleverd via
de door de provincie gesubsidieerde Federatie Stichts Cultureel Erfgoed (thans Erfgoedhuis).
Daarnaast verrichtte een provinciaal ambtenaar tot 1 januari 2004 (technische) ondersteuning. De
provincie verstrekt de stichting ook een exploitatiesubsidie van € 20.000,= per jaar.

De betrokkenheid van de provincie beperkte zich (zoals bij andere gesubsidieerde instellingen zonder
prestatieafspraken) tot het beoordelen van de jaarrekening en het jaarverslag. Daar bleek niets uit: in
2001 vertoonde de rekening een positief saldo van € 5.952 en in 2002 van € 10.475. Ook de
accountantsverklaring gaf geen aanleiding om problemen te vermoeden. De jaarverslagen gaven
evenmin aanleiding tot zorg; trots werd vermeld hoeveel molens in restauratie waren!
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Toen vorig jaar de problemen bij de provincie zijn aangekaart, is onmiddellijk een uitgavenstop
afgekondigd en is samen met de Molenstichting een plan van aanpak opgesteld (en uitgevoerd). Doel
hierbij was de problemen goed in kaart te krijgen en oplossingen te zoeken. Onderdeel van dit plan
was een onderzoek naar de bouwkundige staat van de molens van de Stichting, met daaraan gekoppeld
voor elke molen een meerjaren onderhoudsplan (incl. kostenraming). Dit onderzoek is uitbesteed aan
een adviesbureau en betaald door de provincie. Een ander onderzoek is uitgevoerd door het
Erfgoedhuis en betrof de gang van zaken (zowel organisatorisch als financieel) rond de restauraties
van molens. Het geheel is begeleid door de 'Werkgroep Nulmeting', waarin 2 bestuursleden van de
SDUM, 2 medewerkers van de provincie, 2 medewerkers van het Erfgoedhuis, de molendeskundige
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de directeur van de Monumentenwacht, zitting
hadden. Deze werkgroep heeft een rapport opgesteld, dat op de gebruikelijke wijze ter inzage ligt.

Problemen
De huidige problemen kunnen volgens de Werkgroep Nulmeting gesplitst worden in incidentele
problemen en structurele problemen.
De incidentele problemen zijn:
1. Er moet onmiddellijk € 67.500 worden uitgegeven aan werkzaamheden, die geen uitstel dulden

omdat anders gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
2. Er moet een oplossing worden gezocht voor de uitgaven van de Stichting ad € 5 ton, zonder dat

daar een dekking voor was (geen voorafgaande toestemming van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg).

3. De komende 3 jaar moet € 830.000 worden uitgegeven aan (achterstallig) onderhoud.
4. De komende 3 jaar moet € 3,2 miljoen worden uitgegeven aan noodzakelijke restauraties.
5. De komende 3 jaar moet € 4 ton worden uitgegeven aan onderhoud en restauratie van de overige

objecten van de Stichting (zoals molenhuizen en -schuren).

Incidentele bijdrage
Voor de oplossing van de incidentele problemen is dus veel geld nodig, in totaal bijna € 5 miljoen.
Reguliere subsidies en bijdragen van fondsen en sponsors verkrijgen vergt zeer veel tijd. Tijd, die er
niet is gezien de huidige staat van de molens. Van dit totaalbedrag is direct een groot deel in 2005
nodig om binnen een jaar de meest urgente werkzaamheden uit te voeren om gevaarlijke situaties
en/of ernstige vervolgschade te voorkomen. Naast het eigen vermogen van de Stichting en reeds
toegezegde subsidies en voorfinancieringen rest er een ‘gat’ van € 4 miljoen.

Het voorgestelde bedrag van € 4 miljoen uit het Stimuleringsfonds is gebaseerd op de uitgevoerde
nulmeting van de bouwkundige staat van alle molens van de SDUM. Rekening houdend met de
reguliere onderhoudssubsidies, de reeds eerder door de provincie t.l.v. het monumentenkrediet
toegezegde voorfinancieringen en het eigen vermogen van de SDUM voor de noodmaatregelen
resteerde een bedrag van € 4.037.809 (afgerond € 4 miljoen). Een deel van dit geld is voorfinanciering
en komt na een lange periode (na 2012) mondjesmaat terug, zodra er rijkssubsidie wordt toegekend;
naar schatting zal dit uiteindelijk tussen de € 1,7 en € 1,9 miljoen bedragen. Ook een nog onbekend
bedrag, dat het bestuur van derden zal proberen te verkrijgen, is in feite voorfinanciering en zal
uiteindelijk terugkomen. De hoogte van dit bedrag is op dit moment echter niet in te schatten.
Het interim bestuur is druk bezig orde op zaken te stellen. De bestekken voor de in voorbereiding zijnde
restauraties worden geactualiseerd aan de hand van de resultaten van de zgn. ‘nulmeting’. Er wordt
overleg gevoerd met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om de reeds uitgevoerde restauraties,
waarbij voor bepaalde onderdelen de vooraf benodigde toestemming niet was verkregen, alsnog te
subsidiëren.
Tevens heeft het interim bestuur van de SDUM heeft bijgevoegde meerjarenbegroting opgesteld. Naast
een incidenteel bedrag vraagt de SDUM voor onderhoud en restauraties vanaf  2008 een structureel
subsidie, alsmede een hoger structureel exploitatiesubsidie.
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Het nu gevraagde incidentele bedrag van € 4.639.388, is hoger dan de € 4.037.809 waarmee rekening
is gehouden bij de bepaling van de hoogte van de bijdrage uit het Stimuleringsfonds, omdat het
bestuur rekening wil houden met:
a. 1,5% bouwkostenstijging per jaar (in totaal € 114.000 extra)
b. 10% onvoorzien (in totaal € 488.000 extra)

De bouwkostenstijging van 1,5% is reëel, omdat de cijfers uit 2003 dateren en de werkzaamheden pas
in 2005, 2006 en 2007 worden uitgevoerd.
Ten aanzien van de post onvoorzien van 10% kan het volgende worden opgemerkt. Er is vorig jaar een
deskundige ingehuurd om de nulmeting te maken en dan moet je die cijfers ook vertrouwen.
Bovendien is bij die nulmeting aangegeven, dat de cijfers kunnen schommelen, waarbij de ene
molenrestauratie misschien 5% duurder zou zijn en de andere 5% goedkoper, maar dat het totale werk
binnen het totaal bedrag zou moeten kunnen worden uitgevoerd. Door de economische situatie is het
niet uitgesloten, dat bij de aanbestedingen lagere bedragen kunnen worden gerealiseerd, dan
oorspronkelijk geraamd.
Wij willen u dan ook voorstellen de post van 10% onvoorzien vooralsnog niet te honoreren.
Wel stellen wij voor akkoord gaan met de bouwkostenstijging van 1,5%, maar de incidentele bijdrage
uit het Stimuleringsfonds zou gehandhaafd kunnen blijven op € 4 miljoen door de hogere kosten in
mindering te brengen op de door het bestuur bijeen te brengen gelden van derden. Per saldo zal dit
betekenen, dat er t.z.t. wellicht iets minder terugkomt van de € 4 miljoen.

Structurele bijdrage voor onderhoud en restauratie
Blijkens de bijgevoegde meerjarenbegroting vraagt de SDUM een bedrag van € 211.313 structureel
vanaf 2008 voor de kosten van onderhoud en restauratie die niet gesubsidieerd worden. Voorgesteld
wordt om daar nu geen uitspraak over te doen. Het is namelijk nog onduidelijk welke gevolgen de
activiteiten van het interim bestuur hebben op het gebied van aanboren van gelden van derden. Dat is
één van de prioriteiten van het bestuur ad interim bij hun opdracht. Het is prematuur om dit tekort nu
geheel op het bordje van de provincie te leggen.

Structureel exploitatiesubsidie
Tevens vraagt het interim bestuur van de SDUM in de meerjarenbegroting een exploitatiesubsidie van
€ 443.280 per jaar voor de eerste drie jaar en daarna € 382.271 structureel per jaar.
Ook hier wordt nog geen rekening gehouden met derde geldstromen. Voor de eerste jaren zou daar
begrip voor opgebracht kunnen worden, want het verkrijgen van structurele gelden van derden voor de
exploitatie is een moeizame weg, zeker voor een stichting die in problemen verkeert. Maar op langere
termijn (de meerjarenbegroting loopt tot 2011) zou dit toch mogelijk moeten zijn.

Afgezien daarvan is het lastig op dit moment uitspraken te doen over een exploitatiesubsidie voor de
SDUM, terwijl voorstellen worden voorbereid om te komen tot een beheerstichting voor onroerende
monumenten (eigendommen van Het Utrechts Landschap, de kastelen en de molens). In de voorstellen
voor ‘nieuw beleid 2005’ is hiervoor een bedrag van € 3,5 ton in de begroting opgenomen. In de loop
van 2005 moet duidelijkheid komen over dit initiatief. In de aanloop hiertoe moet ook de mening van
de interim bestuur van de SDUM, dat voor het beheer van 22 molens 3,4 fte nodig is, worden
meegenomen.

Het is dan ook logisch om het exploitatiesubsidie voor de SDUM thans te zien als overgang naar een
nieuwe situatie en terug te brengen naar de in deze fase echt noodzakelijke kosten.
Voor het besteden van de  € 4 miljoen voor restauratie en onderhoud in de komende drie jaar is
uiteraard meer personele inzet nodig, dan de 0,6 fte die het Erfgoedhuis thans aan de SDUM
beschikbaar stelt, maar naar ons oordeel minder dan de 3,4 fte die de SDUM nu vraagt.
Wij hebben besloten om –als overgang naar de nieuwe situatie, waarvoor € 3,5 ton beschikbaar komt
voor de nieuwe organisatie (zie hierboven)-  naast de indirecte subsidies via het Erfgoedhuis
(€ 66.250) en de reeds voor de exploitatie beschikbare subsidies (€ 54.000) de SDUM toe te staan
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eenmalig een bedrag van € 197.000 ten laste te brengen van de € 4 miljoen uit het Stimuleringsfonds.
Met dit geld (plus de eigen inkomsten van de SDUM uit de exploitatie) kunnen de financiën van de
SDUM op orde worden gebracht (o.a. afschrijving boekwaarde molens en vorming calamiteitenfonds)
en kan ca 1,5 fte worden ingehuurd om de restauraties te starten.
Één en ander is besproken met het interim bestuur van de Molenstichting, dat begrip heeft voor de
afwijking van de aanvraag als overgang naar de nieuwe beheersstichting.

Tenslotte:
Wij kunnen niet anders dan constateren, dat de molens in Utrecht zich in kritieke toestand bevinden en
ook dat er geen instantie klaarstaat, die automatisch de reddende hand biedt.

Voorts constateren we, dat het provinciebeleid m.b.t. de SDUM teveel vertrouwd heeft op de eigen kracht
en verantwoordelijkheid van het particulier initiatief, door te volstaan met het beoordelen van verslagen
van de accountant. Wij concluderen dat het noodzakelijk is, dat wij ons intensiever bezighouden met de
werkelijkheid achter de formele verslagen. Dit kan in de vorm van prestatieafspraken tussen provincie en
stichting, inzicht in en goedkeuring van meerjaren-onderhoudsplannen etc.

Een soortgelijke conclusie heeft met betrekking tot enkele andere gesubsidieerde instellingen (voormalig
UBT, provinciale Bibliotheekcentrale) geleid tot herijking van onze verantwoordelijkheid. Wij willen ook
ten aanzien van de Molenstichting en eventueel ook andere gesubsidieerde instellingen komen tot deze
herijking. Zoals u bekend is in 2003 een proces gestart, waarbij intensief wordt gecontroleerd, of de
gesubsidieerde instellingen de subsidievoorwaarden geheel naleven, zowel qua rechtmatigheid als qua
doelmatigheid. Er zal de komende periode sprake zijn van minder terughoudendheid van de provincie bij
het verwerven van inzicht in de werkzaamheden die worden gesubsidieerd en waar nodig het corrigeren
van de daarvoor functionerende rechtspersonen.

Gedeputeerde staten,

Voorzitter, mr. B. Staal

Secretaris, drs. H.H. Sietsma
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Bijlage bij Statenvoorstel Behoud Utrechtse Molens PS2004ZCW..

Stichting de Utrechtse Molens

Aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
De heer J.G.P van Bergen
Postbus 80300
3508 TH Utrecht

Utrecht, 25 augustus 2004
176/19.2
Betreft: aanbieding meerjarenbegroting sdum en toelichting

Geachte heer Van Bergen,

Hierbij biedt het interim bestuur van de Stichting de Utrechtse Molens (sdum) u de meerjarenbegroting met
bijbehorende toelichting aan. Sinds eind mei ontplooit het interim bestuur activiteiten die moeten leiden tot een
gezondmaking van de sdum. Het doel is tweeledig:

1. duurzame instandhouding van de Utrechtse molens en andere bezittingen van de stichting;
2. het vinden van organisatorische en financiële middelen om het eerste doel te bereiken.

Een van de eerste taken van het bestuur was het opstellen van een reële meerjarenbegroting. Bijgaand treft u
deze begroting aan. De belangrijkste conclusie is dat molenbeheer op korte termijn een flinke investering vraagt
maar ook op middenlange termijn (5 à 10 jaar), substantiële bedragen vergt. Op termijn zullen de kosten echter
beter beheersbaar zijn ervan uitgaande dat de komende jaren de gewenste inhaalslag kan worden gemaakt. De
ontstane problemen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren tot een te beperkte personele capaciteit en
onvoldoende financiële middelen. Het voormalige bestuur heeft jarenlang achter de feiten moeten aanlopen en is
uiteindelijk gesneuveld op de capaciteitsproblemen (zowel personeel als financiën). Om niet weer in deze val te
trappen zal een gezonde organisatorische- en financiële structuur voor het molenbeheer moeten worden
gevonden. Onvermijdelijk is dat hier een prijskaart aan vast hangt. Gezien de ervaringen met exploitatie zowel in
deze provincie als elders, zal slechts een aanzienlijke structurele bijdrage van overheden de instandhouding van
molens kunnen garanderen. Het grote cultuurhistorische en landschappelijke belang van deze specifieke soort
monumenten rechtvaardigt ons inziens een dergelijke overheidsbijdrage.

Molenbeheer in de provincie Utrecht is geëvolueerd van een bestuurlijk nauw met de provincie verbonden
organisatie naar een stichting waarbij de lijnen met de provincie nagenoeg geheel waren doorgeknipt. Uiteraard
bestonden er nog financiële relaties maar bestuurlijk stond de sdum zelfstandig. De ervaring leert dat het erg
moeilijk is om tegenwoordig een werkbestuur te vinden, m.a.w. bestuursleden te vinden die substantieel tijd in
het beheer van molens willen stoppen. Niet alleen de sdum heeft hier mee te maken, ook andere stichtingen
kennen deze problemen. Daar komt bij dat het financiële regime het steeds lastiger maakt om onderhoud en
restauratie optimaal uit te kunnen voeren. Het nieuw in te voeren Besluit rijkssubsidiëring instandhouding
monumenten voegt de beschikbare gelden voor onderhoud en restauratie samen maar verlaagt tegelijkertijd het
subsidiepercentage met 10% punten. In nauwelijks 7 jaar tijd is het percentage van 80 via 70 naar 60 gedaald en
daarmee (in de provincie Utrecht) de eigen bijdrage gestegen van 0 tot 20%. Bij een gemiddelde restauratie kan
de eigen bijdrage al snel oplopen tot zo’n € 100.000! Voor een eigenaar met weinig tot geen eigen middelen
wordt het steeds moeilijker om een dergelijk bedrag op te brengen. Diverse fondsen waar een beroep op kan
worden gedaan hebben de vraag de afgelopen jaren sterk zien toenemen. Dit zowel in het aantal aanvragen om
subsidie als in de hoogte van de het gevraagde bedrag. De spoeling wordt hierdoor dunner.

De afgelopen maanden heeft het interim bestuur een helderder beeld van het molenbeheer gekregen. De meeste
molens zijn bezocht en met een aantal partijen zijn gesprekken gevoerd. Naast een restauratieproblematiek vergt
het dagelijks beheer de nodige aandacht. Het interim bestuur heeft ervaren dat naast het cultuurhistorisch aspect
er ook een sociaal- en een veiligheidsaspect aan de orde zijn. Er is geen molen die kan draaien zonder de inzet
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van vele vrijwilligers, niet in de laatste plaats de vrijwillige molenaars. Goede opgeleide mensen, met hart voor
de molen, die al hun vrije tijd daar aan besteden. De situatie van de Utrechtse molens heeft een zware wissel
getrokken op hun inzetbaarheid. Noodzakelijke reparaties kunnen niet uitgevoerd worden, vele molens staan stil.
Daardoor bestaat een groot gevaar dat de betrokkenheid van de vele vrijwilligers verminderd. Hetzelfde geldt
voor vrijwilligers actief in de verschillende lokale steunstichtingen.
Vervolgens het veiligheidsaspect, hetgeen meer is dan de ARBO problematiek.
In de afgelopen twee jaar is een molen verongelukt (De Nieuwe Molen in Veenendaal) en is bij een tweetal
poldermolens een situatie ontstaan waarbij door onderstrooms raken van de molen een polder onder dreigde te
lopen. Dat dit laatste niet daadwerkelijk is gebeurd, is vooral te danken aan toeval. Zo ontdekte de buurvrouw
van de Spengense Molen op de avond van eerste Pinksterdag jl. dat er in het molenerf een gat was geslagen. In
verband met werkzaamheden aan de kaden lag in de Bijleveld een ponton en toevallig lag er ook klei in depot
waardoor door snel handelen een kleine ramp kon worden voorkomen. Desondanks zijn de kosten voortvloeiend
uit een dergelijke calamiteit aanzienlijk.

Naast het technisch beheer en de aandacht voor sociale- en veiligheidsaspecten,
is ook extern beheer noodzakelijk. Een molen kan alleen draaien en malen indien de biotoop optimaal is. Dit wil
zeggen dat de windtoe- en afvoer goed moet zijn. Op vele plaatsen wordt de molenbiotoop aangetast door
bebouwing en beplanting. Alertheid en overleg is noodzakelijk om aantasting van de biotoop zoveel mogelijk te
voorkomen en, indien mogelijk, de biotoop te verbeteren. Dit zijn arbeidsintensieve processen die gezien het
belang voor het functioneren van de molen, wel constante aandacht verdienen. Een belangrijk aspect van de
biotoop is overigens ook de belevingswaarde: een molen hoort vrij in het (stads)landschap te staan. Momenteel
zijn er twee molens van de stichting die, vanwege een slechte biotoop, verplaatst zouden moeten worden.

Het bestuur ziet momenteel beperkt kans voor de inhaalslag middelen van derden te vergaren. Als het
vertrouwen in het management is hersteld, ziet zij daar meer kansen voor. Bij op korte termijn te starten
restauraties zullen de reguliere fondsen worden aangeschreven voor een incidentele bijdrage. Overigens heeft de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg aangegeven dat men bereid is te bemiddelen tussen de stichting en grote
fondsen. Het bestuur zal tevens gesprekken met de molengemeenten en waterschappen gaan voeren om een
structurele bijdrage in de instandhouding van die zijde te bewerkstelligen. Wellicht dat de provincie hierbij ook
een rol kan spelen. Bij de gemeenten en waterschappen zal echter eerst het vertrouwen in de stichting hersteld
moeten zijn.
Punt van discussie blijft of de Molenstichting als zelfstandige organisatie kan blijven bestaan of geïncorporeerd
moet worden in een grotere beheerorganisatie. Het bestuur is van mening dat dit laatste wenselijk is. Hierbij
tekent het bestuur nadrukkelijk aan dat molenbeheer meer is dan het technisch in orde houden van de molens.
Hier zal bij een bestuurlijke inbedding goed rekening gehouden moeten worden. Ook bij de discussie over een
nieuwe bestuurlijke constellatie zal eerst de inhaalslag moeten plaatsvinden. Want wie omarmt een failliete
boedel?

Samenvattend
Een bezit van 22 molens en bijbehorende molenhuizen vraagt een professioneel beheer door beroepskrachten.
Wij menen dat 3,4 fte daarvoor noodzakelijk is. Alleen met zo'n bezetting is het mogelijk om in een betrekkelijk
korte tijd een inhaalslag te maken. Wij denken daarbij aan drie jaren. Daarna gaan restauratie en onderhoud
(instandhouding) op beperktere schaal gewoon door. Een molen is immers een werktuig dat aan grote slijtage
onderhevig is. Op de keper beschouwd is een molen niets anders dan een verzameling wielen en assen
ingebouwd in een houten of stenen kast en daarmee zeer onderhoudsgevoelig.
Om in de komende drie jaren een inhaalslag op het gebied van onderhoud en restauratie mogelijk te maken zal
een bedrag van € 4.639.388 noodzakelijk zijn. Hierbij is rekening gehouden met een jaarlijkse
bouwkostenstijging van 1,5% en een post onvoorzien van 10%. Na deze inhaalslag zal jaarlijks een bedrag van
€ 211.313 nodig zijn voor onderhoud en restauratie. Voor de exploitatie van de organisatie (de stichting) is een
bedrag van jaarlijks € 443.280 nodig. Dit bedrag zal na drie jaar teruglopen naar zo’n € 382.271 op jaarbasis. Dit
verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door eenmalige afschrijvingen in de eerste drie jaren. Het bestuur wil
nadrukkelijk opmerken dat een eenmalige investering alleen zin heeft indien er voldoende personele capaciteit is
om een dergelijk groot bedrag ‘weg te zetten’.

Met vriendelijke groet,
Stichting de Utrechtse Molens

Drs. J.J.F.M. Westra
Voorzitter


