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Een toekomst voor de molens in het Weerterland

De afgelopen 10 jaar is er veel bereikt voor het behoud en beheer van de molens in Weert en het

Weerterland. Zeven molens, in gemeentelijk én particulier bezit, werden gerestaureerd of ondergingen

een forse opknapbeurt. Dankzij de inzet van een actieve groep molenliefhebbers en vrijwilligers werden er

bovendien nieuwe initiatieven voor de molens ontwikkeld. Zo ontstond nieuw leven en nieuw elan rond en

in de molens.

Nu de achterstand bij het onderhoud en de restauraties bij de meeste molens is ingelopen, wordt het tijd dat

we ons oriënteren op de molentoekomst. Hoe gaan we de komende jaren om met de nieuwe uitdagingen

voor de molens? Blijft het molenbeheer de hobby van een relatief kleine groep molenfreaks? Of slagen we er

in de molens een breder draagvlak te bieden? Zodat er over tien en vijftien jaar ook nog vrijwilligers zijn die

zich inzetten voor het draaien, malen, beheer en behoud van de molens.

Maar vooral ook Wie gaat dat betalen en hoe?

We hebben de afgelopen maanden intensief over de (gewenste) toekomst van onze molens gesproken. Met

vrijwillige molenaars, met vrijwilligers die op de molens actief zijn zoals gastvrouwen, gastheren, klussers.

En met mensen die zich bij de molens betrokken voelen. Ook hebben we de landelijke discussies over de

Toekomst van de Molens van dichtbij gevolgd en daaraan, bv tijdens de landelijke molencontactdagen in

Amersfoort en in de bijeenkomsten van de Molenadviesraad in Soest, actief deelgenomen. Ook doen we als

Molenstichting Weerterland volop mee aan de discussie over de molentoekomst zoals Vereniging De

Hollandsche Molen die momenteel voert.

In deze korte notitie proberen wij onze visie te geven over hoe wij denken dat het antwoord op de vraag: "Is

er een toekomst voor onze molens?" moet luiden. Een meer nog op de vervolgvragen: "Welke toekomst is er

dan voor de molens. Hoe moet die toekomst gestalte krijgen en vooral wie moet de handschoen opnemen?"

Als bestuur van Molenstichting Weerterland realiseren we ons terdege dat onze visie slechts één visie is. Er

zijn in de molenwereld ook stromingen of groeperingen die heel anders naar de toekomst van de molens

kijken. Je zou bijna verzuchten: Zoveel molens, zoveel meningen, zoveel visies.
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Monumentenstatus

Molenstichting Weerterland vindt dat de Weerter molens hun status als rijksmonument terecht hebben en

dat deze monumentenstatus ook in de toekomst behouden moet blijven.

Door een actief beheer van de molens (onderhoud, bescherming van de biotoop en het regelmatig draaien

en malen van de molens) moeten we zorgen dat voor de Weerter molens de meest optimale condities

gelden om de status als Rijksmonument voor deze molens ook in de toekomst te behouden. We accepteren

daarbij dat het hebben van de status van rijksmonument betekent dat dit beperkingen aan het gebruik en

de (her)bestemming van de molens oplegt.

Eigendom van de molens

Molenstichting Weerterland spreekt zich uit voor het handhaven van de bestaande eigendomssituatie. Molens

dus die eigendom van de gemeente Weert of van particulier(en) zijn en die zoals bij de gemeentelijke molens

van Weert door een stichting worden beheerd.

Mocht dit vanwege (landelijke) regelgeving, professionalisering of schaalvergroting op termijn onontkoombaar

zijn, dan kan overdracht van het moleneigendom naar een Professionele Organisatie Monumentenbehoud

(POM) uiteindelijk een optie zijn. Daarbij zal wel duidelijk moeten zijn wat na een dergelijke overdracht van

het eigendom van de molens nog de bestemming en gebruiksmogelijkheden van de molens zal zijn en wat de

rol van de vrijwilligers (vrijwillige molenaars, gastheren/vrouwen, klussers) wordt. Blijven de molens bv hun

huidige openbare karakter behouden?

Verkoop door de gemeente van de gemeentelijke molens, enkel ingegeven vanuit (korte termijn) financieel

oogpunt (bezuiniging), wordt ontraden. Niet verwacht mag worden dat er een koopmarkt voor de molens is

en dat verkoop van de molens voor de gemeente geld oplevert. Eerder is het reëel te verwachten dat een

overdracht van het molenbezit alleen mogelijk is met bijbetaling door de gemeente van een niet

onaanzienlijke bruidschat.

Bij een overdracht/verkoop van molens naar een POM organisatie of particulier zal de nieuwe eigenaar ook

het dagelijks beheer moeten regelen en is er zal er voor de molenstichting mogelijk (waarschijnlijk) geen taak

meer zijn.

Uitgangspunt bij een eventuele verkoop of overdracht van de molens moet zijn dat de molens de bestemming

van ontmoetingsplek voor de omgeving behouden ( het zorgen dat de molens een meerwaarde betekenen

voor de omgeving waarin ze staan en het accommodatie bieden voor allerlei kleinschalige lokale culturele of

maatschappelijke initiatieven en activiteiten). Ook mag niet uit het oog verloren worden dat de molens een,

toenemend, belangrijke plaats innemen in ons buitengebied en in niet onbelangrijke mate bijdragen aan de

aantrekkelijkheid van ons buitengebied voor (dag)recreanten. Molens moeten dus toegankelijk zijn en blijven.

Vervreemding van het eigendom van de molens door de gemeente zonder daarbij duidelijke afspraken over

het gebruik/bestemming van de molens vast te leggen, kan leiden tot een verschraling van de toeristische

en recreatieve infrastructuur van Weert en tot verlies van draagvlak voor en betrokkenheid bij de Weerter

molens. Ook gaat veel deskundigheid, betrokkenheid en goodwill, die de laatste 10 jaar zijn opgebouwd,

weer verloren.
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Wie moet dat betalen?

Het structureel onderhoud van molens wordt nu vooral bekostigd door het Rijk (RCE) via de subsidieregeling

voor het onderhoud (PIP), de provincie (subsidie) en de gemeente (subsidies) bij restauraties en meer

kleinschalig, dagelijks onderhoud.

De molenstichting (beheerder) bekostigt een deel van de kosten van het dagelijks beheer, het kleinere,

dagelijkse onderhoud, de molen-PR en het organiseren van activiteiten rond de molens. Ze ontvangt daarvoor

jaarlijks van de gemeente Weert een subsidie (in 2015 bijna € 5.000). Daarnaast draagt de stichting via eigen

inkomsten, sponoren, Vrienden van de Molens en incidentele externe subsidies en fondsen jaarlijks ongeveer

een gelijkgroot bedrag zelf bij.

Molenstichting Weerterland levert, via de inzet van vrijwilligers, bovendien jaarlijks het equivalent van bijna

4 fte's aan het beheer van de molens. Hiermee wordt de gemeente Weert, als eigenaar van de molens, in

belangrijke mate ontzorgt.

Duidelijk is dat in de toekomst een groter deel van de bekostiging van de molen moet komen uit andere

middelen dan overheidssubsidies en geld van de provincie en gemeente. Molens moeten meer 'de eigen

broek gaan ophouden.' Gezocht moet worden naar mogelijkheden om de verdiencapaciteit van de molens te

vergroten en verbreden.

Molenstichting Weerterland kiest daarbij niet voor het laten betalen van een entreebedrag voor het

incidentele molenbezoek of bezichtiging. In onze ogen staat dat op gespannen voet met onze opdracht 'te

zorgen dat de molens een meerwaarde vormen voor de omgeving waarin ze staan.'

De opbrengst van entreeheffing voor de molens staat bovendien op jaarbasis in geen enkele verhouding tot de

jaarlijkse onderhoudskosten van de molens. Ook moet gevreesd worden dat door het heffen van een

verplichte entree aan de molenpoort het incidentele en spontane bezoek aan de molens sterk zal afnemen.

Juist mensen uit de eigen omgeving van de molens zullen minder vaak bij de molen binnenlopen.

Beter is in te zetten op het structureel attenderen van bezoekers op de hoge kosten die aan het behoud en

onderhoud van deze monumenten verbonden zijn in de hoop dat bezoekers 'wat in het potje willen

doneren.'

Voor het aanbieden van rondleidingen in groepsverband op de molens ( al dan niet gecombineerd met een

lezing of met omlijstende faciliteiten zoals een consumptie) kan wel een redelijke vergoeding verlangd

worden.

Daarnaast moeten creatieve mogelijkheden gezocht worden om de (incidentele) inkomsten via de molens te

vergroten. (De molen als accommodatie voor fotoshoots, bruidsreportages, huwelijksplechtigheden,

bedrijfspresentaties, lezingen, kleinschalige ontvangsten). Waarom zijn onze beltkorenmolens nog altijd

géén formele trouwlocatie of Huis van de Gemeente?

Ook de kansen die de molens bieden voor het groene toerisme in het Weerterland (Groenste regio van de

wereld) moeten veel meer benut worden. Momenteel wordt er door de toeristische sector nog niets gedaan

met ons lokale en regionale molenbezit. Het toerisme in Midden-Limburg focust zich vooral op watersport

en winkelen rond Roermond. Toch is het Weerterland (Weert, Nederweert, Leudal, Maasgouw) een erg

molenrijke streek. Ook is/wordt de molenstichting op geen enkele wijze betrokken bij het toeristisch beleid

voor Weert en de regio net zo min als bij Kempen~Broek. Toeristisch lijken wij niet te bestaan.
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Bestemming of herbestemming.

Steeds vaker wordt een structurele herbestemming van de molens, het toelaten van andere functies op de

molens, opgevoerd als dé mogelijkheid of kans bij uitstek om het beheer en onderhoud van de molens te

bekostigen. De molen als horeca-accommodatie, bed and breakfast, museum, atelier, kantoor,

presentatieruimte.

Molenstichting Weerterland kiest daar niet voor. Herbestemming, zo blijkt uit ervaringen elders, is echt niet

het tovermiddel om onderhoud , restauratie of exploitatie van de molens structureel te bekostigen.

Vaak blijken de (financiële) voordelen en de economische haalbaarheid van een herbestemming vooraf veel

te positief te worden ingeschat en is ook de financiële basis onder het commerciële initiatief vaak te smal om

op de langere termijn te kunnen overleven. Gevolg is dan meestal dat er aan de herbestemming een einde

komt (beëindiging van de economische activiteit) met als resultaat een leegstaande en stilstaande molen

waarbij het verval van de molen snel toeslaat.

Bovendien zijn de mogelijkheden voor een passende herbestemming met ook financieel nog eens een reële

kans van slagen , op de meeste Weerter molens minimaal. De door de molenstichting Weerterland beheerde

molens staan daarvoor 'op de verkeerde' plaats (te ver van de stad) of zijn daarvoor qua ontwerp en afmeting

te klein en qua gebouw te beperkt voor een kansvolle herbestemming. Verder tast herbestemming vaak ook

de mogelijkheid voor de molen om te draaien en te malen aan. Wat weer consequenties kan krijgen voor het

behoud van de status als rijksmonument.

De door de molenstichting beheerde molens zijn helaas ook niet dermate uniek of monumentaal dat verwacht

kan worden dat door het unieke karakter van de molens de herbestemming een solide basis krijgt en er

daardoor voldoende geld verdient wordt om de kosten van instandhouding structureel te betalen. Onze

molens zijn voor de stad en het buitengebied interessant maar het zijn geen autonome publiekstrekkers. Onze

molens zijn niet vergelijkbaar met Kinderdijk of de Zaanse Schans.

Conclusie:

De molens in Weert zijn voor de buurt waarin ze staan waardevolle monumenten die vooral het verhaal

vertellen van de agrarische geschiedenis en de ontwikkeling van Weert. Ook toeristisch zijn de molens in de

Groene Regio Weert aantrekkelijke locaties in het buitengebied maar hiermee wordt tot nu toe te weinig

gedaan.

Alléén voor onze molens (muv misschien van de molens Sint Jan en De Hoop) komen mensen niet speciaal

naar Weert maar als ze hier toch al zijn dan kunnen de molens nadrukkelijk (en meer dan nu het geval is)

een bijdrage leveren aan een prettig en verrassend verblijf in onze stad en streek.

Vervreemding van de molens door de gemeente Weert houdt het risico in dat de Weerter molens de in de

afgelopen 10 jaar dank zij de betrokkenheid, het enthousiasme en de inzet van veel vrijwilligers verworven

prominente plaats in onze samenleving snel weer zullen verliezen. Dan worden onze molens weer dode, lege,

stilstaande, ongebruikte en aan verval onderhevige relicten uit het Weerter verleden.
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Toekomstvisie:

Eigendom:

 Molenstichting Weerterland opteert voor het voortzetten van de bestaande eigendomsverhoudingen voor de

molens waarbij de Molenstichting in nauwe samenspraak en afstemming met de eigenaar het beheer verzorgt

en daarmee de eigenaar in belangrijke mate ontlast.

 Molenstichting Weerterland staat open voor het in beheer nemen van particuliere molens onder voorwaarde

dat de bekostiging van onderhoud en beheer afdoende is geregeld.

 Mocht overdracht van de molens vanwege schaalvergroting (POM) of vanwege financiële overwegingen

(bezuinigingen?) onontkoombaar zijn, dan vindt Molenstichting Weerterland dat er vóóraf duidelijkheid dient

te zijn over de toekomstige rol van de molen, de positie van de vrijwillige molenaars en over de bestemming

die de molens onder de nieuwe eigenaar krijgen. Overdracht van de molens naar een andere eigenaar mag er

niet in resulteren dat molens weer stil komen te staan en vooral op slot zijn.

 Bij een overdracht van de molens naar een andere eigenaar zal de Molenstichting Weerterland zich

herbezinnen op haar positie.

 Overdracht van het eigendom van de gemeentelijke molens aan één of meerdere particuliere eigenaar of

eigenaren wordt afgewezen.

Bestemming:

 Molens dienen bij voorkeur de bestemming van molen te behouden.

 De molens horen bij de buurt waarin ze staan en moeten een openbaar karakter hebben.

 Herbestemming van de molens mag het openbare karakter van de molens niet inperken maar moet juist het

openbare karakter van de molen versterken, ondersteunen.

 Een eventuele herbestemming moet passen bij de molen als monument en levend museum.

 Een herbestemming van de molens waardoor de draai- en maalvaardigheid van de molens wordt beperkt of

zelfs wordt weggenomen, wordt afgewezen.

 Herbestemming van een molen mag niet resulteren in langdurige stilstand van de molen.

 Er moet gebruik worden gemaakt en geprofiteerd worden van de grote toeristische betekenis die de molens

hebben. Beleidsmatig wordt hier tot op heden op Midden-Limburgse en Euregionale schaal weinig mee

gedaan. VVV-Midden Limburg en Kempen~Broek laten hier kansen liggen.
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Financiën:

 Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om meer eigen inkomsten voor/door de molens te genereren.

 Voor de door de Molenstichting Weerterland beheerde molens liggen hier uitsluitend mogelijkheden die

kleinschalig zijn en die aansluiten op of in het verlengde liggen van toeristische initiatieven rond Weert

Groenste Regio. De Molenstichting moet dan ook meer bij/in het toeristisch beleid betrokken worden.

 Herbestemming is niet het tovermiddel om het beheer en onderhoud van de molens financieel voor de

middenlange of langere termijn veilig te stellen.

 Er dient meer gebruik te worden gemaakt van molens als accommodatie voor bv huwelijksplechtigheden,

ontvangsten, fotoshoots, presentaties, lezingen, uitvoeringen en optredens. Belemmeringen qua regelgeving

moeten daarom weggenomen worden. Waarom zijn de molens nog altijd geen Huis van de Gemeente?

Beheer:

 Het beheer van de molens zal ook in de toekomst vooral via de inzet van vrijwilligers verzorgd worden.

 Om voldoende maatschappelijk draagvlak voor het molenbeheer en -behoud te creëren en te behouden zullen

de molens een actieve plaats in de samenleving moeten innemen. Molens die bijna altijd gesloten zijn en stil

staan, zullen snel aan draagvlak verliezen waardoor ook het beheer van de molens snel achteruit gaat wat

weer direct consequenties voor (de staat van) het onderhoud van de molens heeft.

 Molens zijn gebaat bij veel activiteit, veel leven op en rond de molen.

Vrijwilligers:

 Door de trend richting professionalisering van het financiële molenbeheer en algemene molenbeheer (POM,

RI+E) wordt de taak van de vrijwilligers steeds zwaarder en hun verantwoordelijkheden steeds groter. Er is

echter een limiet aan wat vrijwilligers aan taken en verantwoordelijkheden op zich willen nemen.

 Vrijwilligerswerk lijkt een nieuwe vorm van dienstplicht te worden. Daardoor krijgt het vrijwilligerswerk steeds

meer een uitstraling van verplichting. Mensen willen geen (gedwongen) vrijwilliger zijn en haken af.

 Zonder voldoende vrijwilligers staan alle molens stil. Maak het vrijwilliger zijn dus geen belasting maar maak

het weer leuk.

 Een organisatie als de Molenstichting Weerterland moet veel meer ondersteuning van de overheid krijgen bij

het zoeken naar en werven van vrijwilligers en het vergroten van de deskundigheid van de vrijwilligers.

Waarom is er geen budget om bv opleidingen ter vergroting van de vakbekwaamheid van onze vrijwilligers te

betalen. Nu moet een vrijwilligers die een cursus (moet) volgen dit uit eigen portemonnee betalen?
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