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MOTIE m.b.t. Draaipremieregeling
Motie van de leden Kees van den Berge (SGP) en Jeffrey Oudeman (CDA).
Ontvangen op vrijdag 3 juni 2016.
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 3 juni 2016.
Kennis genomen hebbende van:
.
Het voornemen van de Provincie om de draaipremieregeling over te dragen aan de Zeeuwse
gemeenten, omdat het teveel administratief werk zou zijn. Verschillende gemeenten hebben
echter reeds aangegeven de regeling niet over te willen nemen;
.
De beschrijving van de draaipremieregeling op de website van de Provincie Zeeland: “Voor
het behoud van historische molens is het belangrijk dat de wieken regelmatig draaien. Het
behoud van cultuurhistorisch erfgoed is onderdeel van het cultuurbeleid van de Provincie.”
Overwegende dat:
.
Zeeland ca. 75 historische molens rijk is. Een deel van deze molens maakt dankbaar gebruik
van de draaipremieregeling, daar de subsidie een motivatie voor vrijwillige molenaars vormt;
.
Historische molens onderdeel uitmaken van het cultureel erfgoed en daarmee van groot
belang zijn voor Zeeland;
.
Behoud van cultureel erfgoed waaronder historische molens, een provinciale
aangelegenheid is;
.
Moleneigenaren 50 eurocent per 300 asomwentelingen ontvangen. De subsidie per molen
varieert van €100 tot €2000 per jaar;
.
De subsidie ook een technisch belang dient. Gebreken aan de molen worden eerder
opgemerkt als er gedraaid wordt;
.
Een draaiende molen een verrijking is voor het Zeeuwse landschap, ook vanuit toeristisch
oogpunt.
,

Zijn van oordeel dat:
.
Deze subsidie financieel gezien een kleine investering vergt, maar daarentegen wel een grote
maatschappelijke meerwaarde heeft;
.
Met het afschaffen van de draaipremieregeling een verkeerd signaal wordt afgegeven aan
vrijwillige molenaars.
Dragen het College van Gedeputeerde staten op:
.
De draaipremieregeling voor historische molens te continueren.

En gaan over tot de orde van de dag.
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