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Geachte heer Van Ojik, 
 
Het Platform Utrechtse Molens richt zich tot u als informateur met als taak de verkenning van een 
nieuwe coalitie voor het provinciaal bestuur van onze mooie provincie Utrecht. In het Platform zijn 
alle moleneigenaren in de provincie vertegenwoordigd. Dit zijn particulieren, stichtingen, 
verenigingen en een aantal gemeenten. Wij wenden ons tot u omdat wij ons zorgen maken over het 
molenbehoud.  
 
Wij constateren een aantal zaken: 

- In Utrecht staan 39 molens waarvan er 36 beschermd rijksmonument zijn. Het gaat om 
poldermolens, korenmolens en een houtzaagmolen.  

- Molens zijn door Provincie Utrecht benoemd als iconen van het Utrechtse erfgoed (Cultuur- 
en erfgoednota 2016-2019). 

- Vereniging De Hollandsche Molen heeft becijferd dat jaarlijks per molen gemiddeld €16.500 
nodig is voor regulier onderhoud (Vereniging De Hollandsche Molen, Molentoekomst, 2015). 

- Naast jaarlijks regulier onderhoud is met een zekere regelmaat groot onderhoud (€25.000-
€75.000) noodzakelijk en is na verloop van tijd tevens restauratie (ongeveer €250.000) 
noodzakelijk.  

- In de Erfgoedmonitor 2018 van Provincie Utrecht staat o.a.: ‘Traditionele molens zijn zeer 
onderhoudsgevoelig. (…) Vanwege de grote onderhoudsgevoeligheid is het zaak om de 
aandacht voor het molenonderhoud niet te laten verslappen.’ (Erfgoedmonitor 2018, 
Provincie Utrecht). 

- Molenbehoud is geen sinecure. Onderhoud is zeer kostbaar en exploitatiemogelijkheden van 
molens zijn er nauwelijks.  

- De vrije windvang wordt bij veel molens bedreigd door bouwactiviteiten. De molenbiotoop is 
in veel gevallen in gevaar. Molens horen vrij in het (stads)landschap te staan! 

- Bij het molenbeheer zijn vele honderden vrijwilligers betrokken, niet in de laatste plaats de 
tientallen vrijwillige molenaars die er voor zorgen dat de wieken wekelijks draaien en dat de 
molens open zijn voor publiek.  

 
Wij verzoeken u om de volgende zaken bij de informatie te betrekken: 

- Het ter beschikking stellen van jaarlijks €500.000 extra voor molenbeheer  



- Opstellen van een generiek (financieel) molenbeleid dat recht doet aan de belangen van ALLE 
moleneigenaren en recht doet aan de geschetste beheerkosten.  

- Zorgen voor ruimtelijke kaders in de provinciale omgevingsverordening voor instandhouding 
van de molenbiotoop. 

 
Indien nodig lichten wij onze oproep graag nader toe. U kunt daartoe contact opnemen met Paul 
Vesters (06-10406676). 
Via de Griffie nodigen wij de leden van Provinciale Staten uit om een aantal van onze molens te 
bezoeken en kennis te nemen van dit bijzondere erfgoed.  
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