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Geacht college,
In de statenvergadering van juni 2016 wordt de Nota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020
behandeld. Bij ongewijzigde vaststelling van het betreffende voorstel van het College van
Gedeputeerde Staten, zal met ingang van 2017 de draaipremieregeling voor molens worden
eigenaar van twee molens in onze gemeente (IJzendijke en Retranchement)
afgeschaft. Als eigenaar
en als gemeente die begaan is met 'draaiende molens' achten wij dit geen goede zaak. Juist
deze premie geeft een extra stimulans om de molens te laten draaien.

In de eerste plaats is voor moleneigenaren - en dan
dan met
met name de particuliere eigenaren en de
stichtingen - de premie een welkome aanvulling om bijvoorbeeld de verzekeringspremie of het
onderhoud van de molen te kunnen betalen, temeer daar de provinciale bijdrage in de
onderhoudskosten enkele jaren geleden is komen te vervallen.
Daarnaast werkt de regeling een zeker competitiegevoel bij de vrijwillige molenaars in de
hand. Het aantal omwentelingen wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt. Men vergelijkt
al snel het aantal omwentelingen met de andere molens in de
de provincie.
provincie.
om kleine reparaties te
molenaards
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Verder wordt de draaipremie gebruikt door de vr
ijwillige
verrichten. Dit achten wij van groot belang.
Tenslotte wordt de draaipremie aangewend als onkostenvergoeding voor de vrijwillige
molenaars.
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