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Samenvatting 

Achtergrond 

De gemeente Bergen is zoekende hoe het functiebehoud van erfgoed - en specifiek molens - duurzaam in de 

gemeente geborgd kan worden. Een motie van de gemeenteraad heeft geleid tot een opdracht van het college  

om een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uit te voeren op het gebied van erfgoed en in het bijzonder 

voor molens. De gemeente wil dit onderzocht hebben voor de twee molens in Bergen die in bezit zijn van de 

gemeente en op haar begroting staan: 

• De Philisteinse Molen, poldermolen (type binnenkruier/grondzeiler). 

• Kijkduin, korenmolen (stenen bovenkruier). 

 

Het resultaat van de MKBA moet worden voorgelegd aan de raad om te komen tot een onderbouwde uitspraak 

hoe het functiebehoud het beste geborgd is. De uitkomsten van de MKBA kunnen vertaald worden in beleid; hoe 

gaat de gemeente vanuit de maatschappelijke kosten en baten om met haar erfgoed? Oftewel, welke waarde geeft 

de gemeente haar erfgoed en in hoeverre leidt dit tot andere beleidskeuzes, behoud of afstoten van het erfgoed? 

Deze ‘meetlat’ is een instrument voor de gemeente om beleidskeuzes te maken. 

 

Toelichting op de MKBA en aanpak 

De MKBA is een beproefde methodiek die in Nederland sinds 2000 verplicht wordt ingezet voor grote 

rijksprojecten, maar ook door lagere overheden veelvuldig wordt toegepast. In een MKBA worden de 

welvaartseffecten van alternatieven (scenario’s) tegen elkaar afgezet. Naast de financiële kosten en opbrengsten 

gaat het dan ook om effecten op bijvoorbeeld de omgeving (woongenot), (werk)geluk, recreatie/toerisme, 

gezondheid, veiligheid etc. In een MKBA worden ook deze zachtere waarden - voor zover mogelijk - in euro’s 

uitgedrukt zodat deze maatschappelijke effecten kunnen worden afgezet tegen de financiële kosten van een 

project of scenario. Vaak dient een MKBA dan ook ter legitimatie van financiële kosten van overheden. Indien er als 

gevolg van investeringen (of hogere exploitatiekosten) sprake is van aanzienlijke maatschappelijke baten die de 

kosten overtreffen, dan kan dit de overheidsinvestering of hogere exploitatie uitgave legitimeren.  

 

Gezien de doorlooptijd en het beschikbare budget dient voorliggende MKBA beschouwd te worden als een 

zogenaamde MKBA ‘Light’ of quickscan MKBA. Dit is een volledige MKBA waar alle effecten in terugkomen, echter 

worden de effecten doorgaans op basis van kengetallen en reeds beschikbare informatie uitgevoerd. Zo wordt hier 

geen diepgaand of nieuw onderzoek voor uitgevoerd. Wel zijn er interviews gehouden met circa 15-20 personen 

om tot de resultaten te komen van deze MKBA (zie bijlage). Ook is er een mini-enquête uitgezet via het online 

platform Schoorl Community op Facebook en hebben we gebruik kunnen maken van openbare enquêteresultaten 

die door de gemeente zelf is gehouden ten behoeve van de nieuwe omgevingsvisie. 

 

Project- en nulalternatief 

De MKBA is een verschillenanalyse. In een MKBA zijn de effecten van het project het verschil tussen de situatie 

zonder het project (referentie- of nulalternatief) en de situatie met het project (projectvariant of -alternatief). De 

verschillen tussen beide situaties zijn de projecteffecten die in een MKBA worden opgenomen. Zoals in de meeste 

MKBA’s laat het projectalternatief zich ook in dit geval redelijk makkelijk definiëren, maar is het lastig om het 

nulalternatief - zeker bij een ex-post MKBA waarbij de molens al bestaan - te definiëren.  
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In overleg met de opdrachtgever zijn we tot de volgende definiëring van het projectalternatief gekomen: 

• Het projectalternatief gaat uit van de huidige situatie, dat wil zeggen dat de molens in bezit blijven van de 

gemeente en dat ook de huidige functies van de molens voor de toekomst behouden blijven.  

• De effecten van dit projectalternatief zijn vervolgens afgezet tegen een fictief nulalternatief waarin de twee 

molens niet zouden bestaan. Daarmee krijgen we inzicht in de kosten en baten van de molens afgezet tegen 

een situatie dat deze uit het landschap zouden zijn verdwenen. Deze analyse draagt bij aan de behoefte van de 

gemeente om inzicht te krijgen in de (maatschappelijke) waarde van de molens die burgers krijgen, in ruil voor 

de kosten die de gemeente jaarlijks in de molens stopt. 

• Omdat het verdwijnen van de twee molens een fictief onwaarschijnlijk nulalternatief is, kijken we vervolgens per 

effect of en hoeveel dit effect zal wijzigen bij een ander eigenaarschap van de molens, specifiek een (molen)-

stichting of een particulier. Dit is vooral op basis van deskundig oordeel van de betrokken stakeholders (zie 

bijlage met geïnterviewde personen en instanties) ingeschat. Met deze analyse wordt een zuiverder beeld 

verkregen van het verschil tussen het project- en nulalternatief. 

 

MKBA Resultaat 

In hoofdstuk 3 van dit rapport zijn alle onderkende effecten (kosten en baten) van de twee molens uitgewerkt. 

Samengevat leidt dit tot onderstaand totaaloverzicht voor beide molens:  

 

 

Tabel 1. Kosten en baten molen Kijkduin en Philisteinse molen afgezet tegen fictief nulalternatief dat deze niet zouden bestaan. 

Kosten en baten in netto contante waarde, discontovoet 2,25%, periode 2021-2120 

 

De totale kosten van de molens komen in contante waarde over een periode van 100 jaar (dit is de standaard 

tijdsperiode in een MKBA) uit op 1,4 miljoen euro, waarvan het merendeel toevalt aan de beheer en onderhouds-

kosten. Dit is exclusief een subsidie van het Rijk omdat een subsidie niet thuishoort in een MKBA. Een subsidie is 

namelijk een verdelingseffect tussen twee overheidslagen, geen welvaartseffect.  

Effecten Bedragen (euro x 1.000)

Kosten

Beheer- en onderhoudskosten 1.349                                                    

Ureninzet gemeente 43                                                         

Exploitatie molens 34                                                         

Totaal kosten 1.426                                                    

Baten

Bezoekersbaten 349                                                       

Woongenot 123                                                       

Vrijwilligers/molenaars 250                                                       

Energiebesparing gemaal 6                                                           

Reductie CO2 uitstoot 7                                                           

Bestaans- verervingswaarde 1.112                                                    

Totaal baten 1.847                                                    

MKBA Saldo 421                                                       

PM-posten + passanten, campinggasten

+ risicoreductie schade landbouw

+ immaterieel erfgoed
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De totale kosten voor het instandhouden van de twee molens zijn dus de kosten exclusief deze subsidie, 

respectievelijk € 17.593,-- en € 16.438,-- per jaar voor de Philisteinse molen en molen Kijkduin. Voor de gemeente is 

deze subsidie natuurlijk wel een belangrijke bron van inkomsten, daarom laten we dit wel in tabel 2 zien. Daarnaast 

zijn er nog kleine kostenposten voor de ureninzet vanuit de gemeente (dit is geen financieel effect, maar wel een 

kostenpost) en een negatief exploitatieresultaat voor de molenaars. 

 

De totale baten komen over een periode van 100 jaar uit op ruim 1,8 miljoen euro contante waarde. 60% van die 

baten betreft de bestaans- of verervingswaarde, dat is de waarde die de bevolking van Bergen hecht aan het 

(voort)bestaan van de twee molens. Overige aanzienlijke batenposten zijn bezoekersbaten, het woongenot voor 

huishoudens die uitkijken op de molen en de baten in leefkwaliteit of sociale cohesie voor de molenaars en overige 

vrijwilligers. Tot slot twee kleine baten posten die gekoppeld zijn aan het gemaal van het hoogheemraadschap 

(alleen voor de Philisteinse molen) in de vorm van energiebesparing en CO2-uitstoot vermindering. Ook zijn er nog 

drie PM1 posten, baten die we niet hebben kunnen berekenen. Namelijk: 1) de baten van passanten (beide molens) 

en campinggasten (molen Kijkduin) die ook genieten van uitzicht op de molen, 2) in geval van de Philisteinse 

molens een risicoreductie van schade aan het omliggende landbouwlandschap in geval van buitensporige regenval 

en 3) het doorgeven van het immateriële erfgoed (ambacht van molenaar) bij molen Kijkduin middels een 

opleidingsprogramma. 

 

Het saldo van de MKBA komt uit op + 421 duizend euro, netto contante waarde, plus de positieve PM-posten. De 

baten van de molens zijn dus hoger dan de kosten.  

 

Gevoeligheidsanalyse 

Het resultaat van de MKBA valt dus positief uit voor de twee molens. In elke MKBA dient echter wel een gevoelig-

heidsanalyse te worden uitgevoerd om na te gaan hoe robuust deze uitkomst is. Zo’n gevoeligheidsanalyse heeft 

vooral zin op de meest zwaarwegende effecten. In dit geval zijn dat de beheer- en onderhoudskosten van de molen 

en aan de batenkant de baat van bestaans- verervingswaarde: 

• De kostenramingen in deze MKBA zijn vrij gedetailleerd en mede gemaakt op basis van ervaring in het verleden. 

We verwachten niet dat daar in de praktijk erg grote afwijkingen in zullen zitten. In de gevoeligheidsanalyse 

hebben we doorgerekend hoe het saldo van de MKBA zou uitpakken als de kosten 25% hoger zouden uitvallen. 

Het saldo van de MKBA zou dan nog net positief zijn, namelijk + 84 duizend euro (NCW), plus PM-posten. 

• De omvang van de baat van bestaans- en verervingswaarde is zoals in het hoofdrapport verder beschreven 

onzeker en een schatting. Het zou zowel hoger als lager kunnen zijn. Indien deze hoger zou uitvallen, dan wordt 

het saldo van de MKBA natuurlijk alleen maar positiever. Als deze baat echter 50% lager zou uitpakken dan 

berekend, dan zou het MKBA-saldo uitkomen op negatief 135 duizend euro (NCW). Het omslagpunt (dat wil 

zeggen dat het saldo op nul uitkomt) wordt bereikt als deze baat 38% lager zou uitvallen dan berekend. 

 

Al met al is de inschatting van de conclusie dat de baten van de molens hoger zijn dan de kosten redelijk robuust. 

Het is niet volledig uit te sluiten dat de baten voor bestaanswaarde aanzienlijk veel lager zijn, maar heel 

aannemelijk vinden wij dat niet op basis van de gedane analyses. Dat deze baten (aanzienlijk) hoger uitvallen, is 

evengoed mogelijk. 

 

 

 

1 Wanneer effecten niet met voldoende betrouwbaarheid zijn in te schatten, worden ze uitgedrukt als ‘pro memorie’. Met ‘PM’ wordt aangegeven dat 

deze effecten niet konden worden berekend, maar dat dit wel mogelijke effecten van het project zouden kunnen zijn en dat deze mee kunnen worden 

genomen bij de afweging van het project. 
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Kosten en baten per doelgroep 

 

In tabel 1 zijn de totale kosten en baten weergegeven. In tabel 2 zijn deze verdeeld over de verschillende 

doelgroepen. 

 

Tabel 2. Kosten en baten molen Kijkduin en Philisteinse molen per stakeholder. In netto contante waarde, discontovoet 2,25%, 

2021-2120 

 

Zoals te zien is, zijn de gemeente en het Rijk vooral de kostendragers. De gemeente voor het beheer- en 

onderhoud en ureninzet, het Rijk (Ministerie van OCW) middels de subsidie. Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat 

deze subsidie in stand blijft. Indien deze subsidie zou wegvallen, dan verdwijnt deze uit de tabel. Voor de gemeente 

zou het betekenen dat haar jaarlijkse kosten voor het instandhouden van de molens toenemen. Het merendeel van 

de baten komt terecht bij de bevolking van de gemeente Bergen middels de bestaans- en verervingswaarde. Ook 

een groot deel van de bezoekers is overigens uit de gemeente afkomstig en ook de huishoudens die uitkijken op 

de molens. De molenaars en vrijwilligers hebben vooral baat vanuit de passie in het werk, al staan daar wel wat 

financiële kosten (eigen geld) tegenover. Tenslotte heeft het hoogheemraadschap een kleine financiële baat door 

een lagere energierekening van het gemaal en profiteert de hele maatschappij van de reductie in CO2-uitstoot als 

gevolg daarvan. 

 

Kosten en baten in het nulalternatief 

De uitkomsten van de MKBA hiervoor zijn gebaseerd op een projectalternatief met twee molens dat is afgezet 

tegen een fictief nulalternatief waarin de molens niet zouden bestaan. Echter, we weten dat dit een onwaarschijnlijk 

nulalternatief is. Daarom is ook onderzocht hoe de kosten en baten zouden uitvallen bij een ander eigenaarschap. 

Dit hebben we niet kunnen berekenen, maar we hebben in hoofdlijnen hier wel inzicht in kunnen geven. De 

algemene conclusie die hieruit kan worden getrokken, is met name dat als de molens verkocht zouden worden aan 

een particulier er een risico bestaat dat een aantal baten onder druk komen te staan of verminderen. Het gaat dan 

vooral om de bezoekersbaten, de baten voor molenaars en vrijwilligers, de baten als gevolg van bemaling van de 

Philisteinse polder en de bestaans- en verervingswaarde. Het zal helemaal afhangen van de invulling die een 

particulier gaat geven aan de molens. Als de molens verkocht zouden worden aan een (molen)stichting, dan is de 

inschatting dat er weinig zal veranderen aan de baten van de molens, alleen de rekening wordt bij een andere partij 

neergelegd. 

 

 

 

 

 

 

  

Doelgroep Kosten Baten Saldo Toelichting

Gemeente 1.392       335          -1.057       Beheer & onderhoud (-), ureninzet (-), subsidie (+)

Rijk 335          -335          Subsidie (-)

Molenaars/vrijwilligers 34            250          216           Exploitatie (-), Kwaliteit leven/sociale cohesie (+)

Bezoekers 349          349           Bezoekersbaten (+). PM+ passanten, campinggasten

Woningeigenaren 123          123           Woongenot (+)

Hoogheemraadschap 6              6                Energielasten (+)

Maatschappij 7              7                CO2 uitstoot (+)

Bevolking Bergen 1.112       1.112        Bestaans/verervingswaarde (+)

Totaal 1.760       2.181       421           
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1 Achtergrond 

1.1  Inleiding en vraagstelling 

De gemeente Bergen is zoekende hoe het functiebehoud van erfgoed - en specifiek molens - duurzaam in de 

gemeente geborgd kan worden. Een motie van de gemeenteraad heeft geleid tot een opdracht van het college om 

een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren op het gebied van erfgoed en in het bijzonder 

voor molens. In een MKBA kunnen de kosten en baten uitgedrukt worden in maatschappelijke waarden (sociaal en 

cultureel) en ook worden gekwantificeerd in opbrengsten en kosten. Voor het deel exploitatiebegroting speelt de 

vraag welke opbrengsten en kosten er zijn in het huidig verdienmodel maar ook in andere, nieuwe modellen 

(kansen). De gemeente wil dit onderzocht hebben voor de twee molens in Bergen2 die in bezit zijn van de 

gemeente en op haar begroting staan: 

• De Philisteinse Molen, poldermolen (type binnenkruier/grondzeiler). 

• Kijkduin, korenmolen (stenen bovenkruier). 

 

Het resultaat van de MKBA moet worden voorgelegd aan de raad om te komen tot een onderbouwde uitspraak 

hoe het functiebehoud het beste geborgd is. De uitkomsten van de MKBA kunnen vertaald worden in beleid; hoe 

gaat de gemeente vanuit de maatschappelijke kosten en baten om met haar erfgoed? Oftewel, welke waarde geeft 

de gemeente haar erfgoed en in hoeverre leidt dit tot andere beleidskeuzes, behoud of afstoten van het erfgoed? 

Deze ‘meetlat’ is een instrument voor de gemeente om beleidskeuzes te maken. 

 

TwynstraGudde is gevraagd een MKBA uit te voeren voor de twee molens.  

1.2  Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een toelichting gegeven op de MKBA-methodiek en 

worden de alternatieven beschreven. Hoofdstuk 3 beschrijft de maatschappelijke effecten van de beide molens. De 

resultaten worden samengevat en nader geduid in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5, de literatuurlijst, beschrijft de 

bestudeerde documenten en achtergrondinformatie. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de 

geraadpleegde functies (anoniem, dus zonder namen). In het rapport zijn diverse foto’s terug te vinden. Voor al 

deze foto’s geldt dat deze zijn gemaakt door de onderzoekers van TwynstraGudde.   

 

2 In totaal staan er zes molens in de gemeente Bergen, twee daarvan zijn dus in bezit van de gemeente. 
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2 Toelichting MKBA, alternatieven en effecten 

2.1  Toelichting op de MKBA 

De MKBA is een beproefde methodiek die in Nederland sinds 2000 verplicht wordt ingezet voor grote 

rijksprojecten, maar wordt ook door lagere overheden veelvuldig toegepast. In een MKBA worden de 

welvaartseffecten van alternatieven (scenario’s) tegen elkaar afgezet. Naast de financiële kosten en opbrengsten 

gaat het dan ook om effecten op bijvoorbeeld de omgeving (woongenot), (werk)geluk, recreatie/toerisme, 

gezondheid, veiligheid etc. In een MKBA worden ook deze zachtere waarden - voor zover mogelijk - in euro’s 

uitgedrukt zodat deze maatschappelijke effecten kunnen worden afgezet tegen de financiële kosten van een 

project of scenario. Vaak dient een MKBA dan ook ter legitimatie van financiële kosten van overheden. Indien er als 

gevolg van investeringen (of hogere exploitatiekosten) sprake is van aanzienlijke maatschappelijke baten die de 

kosten overtreffen, dan kan dit de overheidsinvestering of hogere exploitatie uitgave legitimeren. Andere voordelen 

van de MKBA zijn: 

• Het biedt kansen om projecten te optimaliseren. Bijvoorbeeld door - nadat de resultaten gereed zijn - aan de 

hand van de MKBA de baten te optimaliseren en onrendabele onderdelen uit het project te halen. 

• De MKBA hanteert strakke redeneerlijnen die voorkomen dat baten worden overschat of meerdere keren 

worden meegeteld (dubbeltellen). Er is consensus onder economen over de methodologie.  

• De MKBA zorgt ervoor dat discussiepunten tussen partijen over een project sneller naar voren komen. 

• Het uitvoeren van een MKBA vergroot de transparantie en de controleerbaarheid van de overheid. 

• De MKBA kan helpen bij het kiezen van een voorkeursalternatief uit verschillende projectvarianten. 

• De MKBA kan overheden ook helpen nadenken over het verder vormgeven van beleid. 

 

In onze optiek is de MKBA een uitstekend middel ter beantwoording van de vragen van de gemeente Bergen. De 

MKBA-aanpak die is gevolgd bestaat uit: 

• Het formuleren van minimaal twee alternatieven.  

• Het consulteren van betrokken organisaties ten behoeve van het ophalen van de maatschappelijke effecten en 

financiële effecten die zij zien (kosten en baten), dit alles onderbouwd door een literatuuranalyse. 

• Het uitwerken van de effecten van de alternatieven, kwantitatief dan wel kwalitatief. 

• De concept MKBA-uitkomsten opstellen. 

• Presenteren en rapporteren van het eindresultaat. 

 

Gezien de doorlooptijd en beschikbare budget, dient voorliggende MKBA beschouwd te worden als een 

zogenaamde MKBA ‘Light’ of quickscan MKBA. Dit is een volledige MKBA waar alle effecten in terugkomen, echter 

worden de effecten doorgaans op basis van kengetallen en reeds beschikbare informatie uitgevoerd. Zo wordt hier 

geen diepgaand of nieuw onderzoek voor uitgevoerd. Wel zijn er interviews gehouden met circa 15-20 personen 

om tot de resultaten te komen van deze MKBA (zie bijlage 1). Ook is er een mini-beknopte enquête uitgezet bij via 

het online platform Schoorl Community op Facebook. 
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2.1.1 Ex ante of ex post 

De meeste MKBA’s die in Nederland worden gemaakt, zijn ex ante MKBA’s, dat wil zeggen MKBA’s voor 

voorgenomen plannen van overheden (denk aan de realisatie van een nieuwe weg of brug, herstructurering van 

een wijk, het bouwen van nieuwe wijken etc.). Daarnaast worden er soms ex post MKBA’s uitgevoerd, dat wil 

zeggen een MKBA van een reeds bestaande voorziening of object. Voorliggende MKBA van de twee molens is een 

voorbeeld van een dergelijke ex-post MKBA. De twee molens in eigendom van de gemeente Bergen bestaan al een 

lange tijd en de gemeente wil graag inzicht in de kosten en de baten van deze twee molens. Daarmee wordt 

informatie verkregen op basis waarvan het toekomstig beleid voor de molens, maar ook op cultureel erfgoed in 

algemene zin kan worden bepaald. De gemeente is daarbij ook op zoek naar mogelijke optimalisering van het 

beleid. Zo is het denkbaar dat potentiële maatschappelijke effecten van de molens nu nog niet volledig worden 

behaald, maar onder iets andere condities meer kunnen worden uitgenut. Denk bijvoorbeeld aan effecten op 

toerisme en recreatie (bezoekersaantallen e.d.).  

2.2.2 Vergelijkbare MKBA’s 

Er is in het verleden in Nederland (beperkt) onderzoek gedaan naar de maatschappelijke waardering van 

cultuurhistorie of erfgoed als onderdeel van MKBA’s. Enkele titels zijn de Economische waardering van 

cultuurhistorie case studie Tieler- en Culemborgerwaard (2004), Economische betekenis van historische 

buitenplaatsen en landgoederen in de provincies Utrecht, Overijssel en Gelderland (2012), Pilot Cultuurhistorie in de 

m.e.r. en MKBA, Versterking van de DiefdijkLinie (2008), MKBA Nieuwe Hollandse Waterlinie (2008), MKBA Laag 

Holland (2012). Tevens is er een Handreiking Cultuurhistorie in m.e.r.3 en MKBA opgesteld en een publicatie van 

Platform31 ‘Cultureel erfgoed op waarde geschat’. Deze studies bieden diverse aanknopingspunten voor deze 

MKBA (in paragraaf 4.3, komen een aantal typische effecten van erfgoed terug die ook in deze studies naar voren 

zijn gekomen).  

2.2 Onderzochte alternatieven 

De MKBA is een verschillenanalyse. In een MKBA zijn de effecten van het project het verschil tussen de situatie 

zonder het project (referentie- of nulalternatief) en de situatie met het project (projectvariant of -alternatief). De 

verschillen tussen beide situaties zijn de projecteffecten die in een MKBA worden opgenomen. Zoals in de meeste 

MKBA’s laat het projectalternatief zich redelijk makkelijk definiëren, maar is lastig om het nulalternatief - zeker bij 

een ex-post MKBA waarbij de molens al bestaan - te definiëren. In overleg met de opdrachtgever zijn we tot de 

volgende definiëring gekomen. 

 

Projectalternatief 

Het projectalternatief gaat uit van de huidige situatie, dat wil zeggen dat de molens in bezit blijven van de 

gemeente en dat ook de huidige functies van de molens behouden blijven. Hierna is voor beide molens een korte 

beschrijving gegeven.   

 

3 Milieueffectrapportage 
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Kijkduin-Korenmolen (Schoorl) 

De in de volksmond ‘Kijkduin’ genaamde molen is een in 1772 als 

korenmolen gebouwde ronde stenen bovenkruier. Al vóór 1575 

stond op deze plaats een windkorenmolen, die op 27 mei van dat 

jaar door terugtrekkende Spaanse soldaten in brand werd 

gestoken. De molen is volledig in eigendom van de gemeente. 

Sinds 1982 is de molen elke zaterdag geopend voor het publiek. Bij 

voldoende wind wordt er graan gemalen. Vanuit de molenwinkel 

worden diverse soorten meel verkocht aan horeca en bewoners van 

Schoorl en omgeving en, vooral in de zomermaanden, veel aan 

(buitenlandse) toeristen. 

 

 

Philisteinse molen (buitengebied van Bergen) 

Deze molen is gebouwd in 1897 en staat op een plek waar 

daarvoor sinds de 16e eeuw andere molens hebben gestaan die zijn 

afgebrand. De grond waar de molen op staat is in eigendom van 

het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). De 

gemeente heeft recht van opstal van de molen tot 2069. De molen 

is vernoemd naar de polder die het kan bemalen. De molen is ook 

maalvaardig en het bemalen van de Philisteinse polder gebeurt op 

vrijwillige basis. De molen kan op gezette tijdens in het seizoen 

worden bezocht. De molen wordt beheerd door twee molenaars 

die onder contract staan van de gemeente Bergen. Er zit (vanuit de 

historie) een bestemming wonen op de Philisteinse molen maar er 

mag desalniettemin niet worden gewoond.  

 

Nulalternatief 

Het nulalternatief beschrijft in MKBA’s de situatie zonder project. In een ex-post MKBA zoals deze is dat lastig 

omdat de twee molens in eigendom van de gemeente gewoon bestaan en het ook erg onwaarschijnlijk is dat de 

molens in het nulalternatief geheel zouden verdwijnen. Als basis voor het nulalternatief gaan we ervan uit dat de 

gemeente niet meer eigenaar is van de twee molens en dat deze twee molens worden verkocht aan een nader te 

bepalen nieuwe eigenaar. Dat kan een culturele stichting zijn maar ook een particulier die de molen commercieel 

wil gaan exploiteren. Het lastige echter bij een dergelijk nulalternatief is dat er - zeker als er sprake is van functie-

behoud - afgezien van eigenaarschap nauwelijks verschillen hoeven te zijn in maatschappelijke effecten van de 

molens tussen project- en nulalternatief. En omdat de MKBA een verschillenanalyse is, zal elk effect en ook het 

saldo van de MKBA op ongeveer nul uitkomen. We illustreren dit aan de hand van twee voorbeelden: 

• De kosten voor het beheer en onderhoud van de molens zijn voor de gemeente een X bedrag. In geval van een 

nieuwe eigenaar zal bij functiebehoud dit bedrag op ongeveer hetzelfde uitkomen. Het saldo van het verschil 

tussen project en nulalternatief is dan nul. 

• Beide molens hebben nu jaarlijks een X aantal recreatieve bezoekers. Dat vertegenwoordigt een recreatiewaarde 

die uitgedrukt kan worden in euro’s (zie volgende hoofdstuk). Als dat aantal bezoekers gelijk is in beide alter-

natieven met verschillende eigenaars, dan is wederom het saldo van het effect nul. 
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Om nu te voorkomen dat er een MKBA wordt opgeleverd waarin alleen maar saldi van (afgerond) nul in staan en 

waarin maatschappelijke effecten tegen elkaar wegvallen, is in de uitwerking van de effecten in hoofdstuk 3 

gekozen voor de volgende aanvliegroute: 

• De effecten van dit projectalternatief zijn afgezet tegen een fictief nulalternatief waarin de twee molens niet 

zouden bestaan. Daarmee krijgen we inzicht in de kosten en baten van de molens afgezet tegen een situatie dat 

deze uit het landschap zouden zijn verdwenen. Deze analyse draagt bij aan de behoefte van de gemeente om 

inzicht te krijgen in de (maatschappelijke) waarde van de molens die burgers krijgen, in ruil voor de kosten die 

de gemeente jaarlijks in de molens stopt. 

• Omdat het verdwijnen van de twee molens een fictief onwaarschijnlijk nulalternatief is, kijken we vervolgens per 

effect of en hoeveel dit effect zal wijzigen bij een ander eigenaarschap van de molens, specifiek een 

(molen)stichting of een particulier. Dit zal vooral op basis van deskundig oordeel van de betrokken stakeholders 

worden ingeschat. Met deze analyse wordt een zuiverder beeld verkregen van het verschil tussen het project- 

en nulalternatief.   
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3 Effecten 

In dit hoofdstuk werken we de effecten die zijn geïnventariseerd nader uit. Daar waar mogelijk kwantificeren we de 

effecten in euro’s. Voor die effecten die niet in euro’s kunnen worden gewaardeerd omdat hiervoor te veel 

informatie ontbreekt, zullen we deze zo goed mogelijk in andere kwantitatieve eenheden beschrijven. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan het aantal inwoners dat ergens waarde aan hecht. De volgende effecten worden beschreven en 

zijn uitgewerkt: 

- Kosten en opbrengsten (paragraaf 3.1). 

- Bezoekersbaten (paragraaf 3.2). 

- Baten woongenot (paragraaf 3.3). 

- Baten molenaars en vrijwilligers (paragraaf 3.4). 

- Baten bemaling polder (paragraaf 3.5). 

- Bestaans- en ververvingswaarde (paragraaf 3.6). 

 

Vervolgens wordt voor elk effect aangegeven of en hoeveel dit effect zal wijzigen bij een ander eigenaarschap van 

de molens, specifiek een (molen)stichting of een particulier. Dit wordt beschreven in de subparagrafen. 

3.1  Kosten en opbrengsten  

3.1.1 Onderhoudskosten van de twee molens  

Uit tabel 3.1 volgt dat de jaarlijkse onderhoudskosten voor de Philisteinse molen € 15.815,-- exclusief btw bedraagt 

en voor de molen Kijkduin is dat € 14.275,-- exclusief btw. Dit is het gemiddelde jaarlijkse bedrag opgenomen in 

het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2019 t/m 2028 van de gemeente. Verder geldt: 

• Er zijn geen kapitaallasten en afschrijvingen. 

• Er zijn geen huurinkomsten. 

• WOZ-beschikking (gemeente Bergen). WOZ is in beide gevallen € 0,--. Dit is een paar jaar geleden zo 

afgesproken.  

• De Subsidie Instandhouding Monumenten loopt van 2016 t/m 2021. De subsidie na 2021 is afhankelijk van 

nieuwe regelingen. 

 

De totale kosten voor de gemeente inclusief subsidie bedragen € 13.207,-- (Philisteinse molen) en € 12.383,-- 

(molen Kijkduin), ofwel ruim € 25.000,--. Alle bedragen zijn exclusief BTW (op dit moment is de btw compen- 

seerbaar voor de gemeente Bergen).   
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Onderdeel Philisteinse molen molen Kijkduin 

Onderhoudskosten*  15.815 14.2754 

Waterverbruik (schatting) Geen wateraansluiting aanwezig 150 

Waterschapsbelasting Geen wateraansluiting aanwezig 55 

Elektraverbruik (schatting) 250 250 

Brandverzekering 1.528 1.708 

   

Subsidie Instandhouding Monumenten5  -4.386 -4.055 

   

Totaal kosten gemeente Bergen 13.207 12.383 

Totaal kosten voor de MKBA 17.593 16.438 

Tabel 3.1: Totale jaarlijkse bijdrage kosten gemeente Bergen in euro’s, exclusief btw, prijspeil 2020.  

Bron: Gemeente Bergen, 2020.  

 

Hierboven zijn de kosten voor de gemeente aangegeven. Deze kosten zijn inclusief een subsidiebedrag voor 

instandhouding monumenten dat de gemeente ontvangt. In een MKBA-saldo mogen subsidiebedragen niet 

worden meegenomen omdat - netto gesproken - er geen sprake is van een welvaartseffect. Immers de gemeente 

ontvangt dit subsidie bedrag, maar het Ministerie van OCW (Rijksdienst voor cultureel erfgoed) geeft deze subsidie 

uit. Deze bedragen vallen tegen elkaar weg in het saldo van de MKBA. De totale kosten voor het instandhouden 

van de twee molens zijn dus de kosten exclusief deze subsidie, dus respectievelijk € 17.593,-- en € 16.438,-- voor de 

Philisteinse molen en molen Kijkduin. 

3.1.2 Ureninzet gemeente Bergen 

Behalve geld investeert de gemeente ook tijd in het beheer van de molens. Ook dit kan beschouwd worden als een 

kostenpost. Indien de molens niet in eigendom van de gemeente zouden zijn, dan zou de gemeente die tijd anders 

kunnen aanwenden voor maatschappelijke doeleinden (of minder kosten hoeven te maken). De totale werklast op 

jaarbasis is 24 uur (drie werkdagen). Uitgaande van een gemiddeld uurloon van € 45,-- kunnen we dit waarderen op 

€ 1.080,-- per jaar voor beide molens. 

3.1.3 Uitgaven en inkomsten molens  

Bij de molens zelf is er ook sprake van (enige) kosten en opbrengsten. Hieronder wordt dit per molen inzichtelijk 

gemaakt. Een belangrijke bron hiervoor zijn de gehouden interviews met de molenaars. 

  

Philisteinse molen 

Bij de Philisteinse molen steken de molenaars eigen geld in onkosten. Het gaat dan om kosten voor gereedschap, 

schoonmaak- en toiletbenodigdheden (stofzuiger), telefoonkosten, data weer-apps telefoon, inrichting keuken, 

verwarmingsmiddelen, werkkleding en -schoeisel, koffie/thee en dergelijke voor gasten en reis- en verblijfkosten. 

Op jaarbasis gaat het om circa € 500,--.  

 

4 Dit is de opgave van de gemeente. De molen Kijkduin heeft zelf ook een 25-jarig MJOP overzicht overgedragen. Hierin komen de jaarlijkse 

onderhoudskosten uit op € 15.165,--. Een verschil van ongeveer € 900,-- euro per jaar 

5 De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld 

wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk 

vastgestelde subsidie. 
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Inkomsten zijn er nauwelijks. Op dit moment zijn er alleen giften van bezoekers en onkostenvergoedingen van 

groepen op afspraak. Op jaarbasis gaat het om circa € 150,--. De molenaars zien wel (beperkte) kansen om dit te 

verhogen door in de toekomst middels het aanbieden van workshops, teambuildingsessies, concerten bij de molen, 

vergoedingen voor ontvangst van scholieren of een vergoeding van het Hoogheemraadschap (HHNK) bij 

gevraagde hulp- of noodbemaling. Maar verder zijn de mogelijkheden beperkt gezien het ontbreken van een 

wateraansluiting en slechte bereikbaarheid van de Philisteinse molen. Er is op dit moment geen ruimte voor extra 

gebouwen en parkeerplaatsen voor bezoekers. 

 
Molen Kijkduin 

De molen Kijkduin produceert en verkoopt al 40 jaar meel en een aantal andere producten in een winkel in de 

molen. De kosten en opbrengsten hiervan over de afgelopen 40 jaar zijn bijna in evenwicht: in 40 jaar was er sprake 

van een netto resultaat van € 13.000,-- (dus circa € 325,-- per jaar). Deze beperkte opbrengsten worden uitgegeven 

voor kleine kostenposten zoals bijvoorbeeld een schouwkast, klein achterstallig onderhoud of recentelijk, 

coronamaatregelen. Over twee jaar bestaat de molen 250 jaar. Dan wil men graag een boek uitgeven over de 

molen, waarvoor ook weer kosten dienen te worden gemaakt. Net als bij de Philisteinse molen geven de molenaars 

ook eigen geld uit voor zaken als werkkleding, telefoonkosten, wasserij etc. Hoeveel dit bedraagt, wordt niet 

bijgehouden. We zijn in de MKBA uitgegaan van hetzelfde bedrag als voor de Philisteinse molen, namelijk € 500,-- 

per jaar. De afgelopen jaren zijn er ook een aantal grote uitgaven geweest, zoals circa € 7.000,-- voor een 

mengketel. Deze kosten zijn gedekt middels een clubactie van de Rabobank. Dit zijn echter kosten die zijn 

opgenomen in het 25-jarig MJOP van de molen Kijkduin en vallen dus onder de kosten die zijn opgenomen in 

paragraaf 3.1.1. In dit geval zijn die kosten dus niet gemaakt door de gemeente, maar op andere wijze bekostigd.  

 

In tabel 3.2 worden de jaarlijks gemaakte kosten en opbrengsten van de molens samengevat. De kosten voor grote 

uitgaven van de molen Kijkduin zijn niet in de tabel opgenomen omdat deze zijn verdisconteerd in tabel 3.1. 

 

Overzicht kosten en opbrengsten molens  

Onderdeel Philisteinse molen molen Kijkduin 

Saldo meelproductie en verkoop (inclusief giften)  +325 

Kleine uitgaven  325 

Giften +150  

Persoonlijke uitgaven  500 500 

Saldo -350 -500 

Tabel 3.2: Totale kosten en opbrengsten molens in euro’s, ex btw, prijspeil 2020. Bron: geïnterviewde molenaars, 2020.  

3.1.4 Kosten en opbrengsten in het nulalternatief 

De vraag of de hiervoor gepresenteerde kosten en opbrengsten zouden wijzigen bij een ander eigenaarschap. 

De inschatting is dat als de molens zouden overgaan naar een (molen)stichting er weinig zou veranderen. De 

onderhoudskosten voor beide molens zullen bij functiebehoud vergelijkbaar zijn. Het is alleen een andere partij die 

de kosten zal dragen. Hetzelfde geldt voor de ureninzet van de gemeente. Die zal dan op het bordje komen van de 

nieuwe eigenaar. Ook de financiële uitgaven en inkomsten bij de molens zullen vergelijkbaar zijn. De molenaars van 

Kijkduin schatten overigens de verkoopbaarheid van Kijkduin aan een stichting erg laag in omdat korenmolenaars 

bijna niet te vinden zijn en de biotoop van Kijkduin niet heel goed is. Ook de molenaars van de Philisteinse molen 

schatten de verkoopbaarheid in laag in, vanwege eerdergenoemde zaken als het ontbreken van een wateraan-

sluiting en slechte bereikbaarheid, waardoor deze mogelijk ook commercieel weinig interessant is op dit moment. 

Daarentegen heeft een buurman wel interesse getoond in aankoop van de molen.   
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Als de molens zouden overgaan naar een particulier, dan hangt het van de particulier af wat deze met de molens 

wil. Ook nu weer geldt dat er bij functiebehoud waarschijnlijk weinig zal veranderen qua gepresenteerde bedragen. 

Als een particulier het functiebehoud loslaat, dan zal er een ander financieel plaatje ontstaan. De onderhoudskosten 

zullen anders uitvallen en er zijn mogelijk extra inkomsten te genereren bij commerciële uitbating (bijvoorbeeld een 

horecafunctie). Functiewijziging houdt volgens deskundige stakeholders in dat dit op termijn tot instandhoudings-

problemen (en dus extra kosten) zal leiden. De vraag is overigens in hoeverre een commerciële functie realistisch is 

bij deze molens. De Philisteinse molen ligt erg afgelegen en is slecht bereikbaar en molen Kijkduin beschikt over 

weinig binnenruimte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Bezoekersbaten 

Voor bezoekers van de molens is sprake van een zogenaamde bezoekersbaat. Dat wil zeggen dat de bezoekers 

waarde hechten aan hun bezoek, ofwel daar plezier aan beleven. Aan de hand van informatie over bezoekers-

aantallen en bijvoorbeeld uitgaven kunnen we in een MKBA dit soort baten met standaard methodieken in euro’s 

waarderen. Hieronder beschrijven we eerst per molen de karakteristieken, opnieuw op basis van de gevoerde 

gesprekken met diverse betrokkenen.  

 

Philisteinse molen 

De Philisteinse molen heeft bezoekers tijdens de nationale molendagen in mei. In 2018 waren er 450 bezoekers, 

in 2019 circa 200 bezoekers. Daarnaast waren er vorig jaar 150 bezoekers tijdens de monumentendagen in 

september. Tot slot is er naast deze dagen nog eens bezoek van 200 mensen op jaarbasis. De bezoekers die 

komen, zijn doorgaans enthousiast. Dat blijkt uit de reacties in het gastenboek, maar ook uit de duur van het 

bezoek. Zeker als de molen draait, blijven bezoekers snel een uur in en rond de molen. Naast bezoekers (op 

afspraak) kent de Philisteinse molen vele passanten in de vorm van wandelaars. De molen ligt langs het Noord-

Hollands wandelnetwerk. Exacte aantallen zijn niet bekend maar op jaarbasis zal sprake zijn van duizenden 

wandelaars.  

 

De molenaars zien kansen om de bezoekersaantallen te vergroten. Als de gemeente bijvoorbeeld aandacht zou 

schenken aan bewegwijzering en informatieborden aan de Kol. Sneepweg en Voert zou dat volgens de 

molenaars leiden tot tientallen extra bezoekers per jaar. De bereikbaarheid van de molen blijft een groot issue.  

 

De molenaars denken zelf ook aan het organiseren van initiatieven om de bezoekersaantallen te verhogen, zoals 

het informeren van scholen en deze uit te nodigen voor excursies naar de Philisteinse molen. Op jaarbasis 

zouden honderden scholieren kunnen worden ontvangen. Ook denkt men aan het organiseren van een 

permanente expositie over de molen en het organiseren van rondleidingen. De molenaars zijn hierover in 

gesprek met de gemeente Bergen. In 2021 wil men in het kader van de kunstvierdaagse in oktober kunstenaars 

in de molen laten exposeren.  

‘’Voordeel van een (molen)stichting is dat ze doelstellingen hebben, 

maar die ‘zekerheden’ heb je niet bij particulier bezit. Particulier bezit 

is dus veel kwetsbaarder en een risico: als iemand overlijdt of dat 

erfgenamen het verkwanselen’’,  

aldus een geïnterviewde respondent. 
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Verder kan meer promotie bij de VVV (folder, website), of in Duinstreekblad, helpen. Ook TV Noord-Holland zou 

kunnen worden ingeschakeld bij bijzondere gebeurtenissen (groot onderhoud, concert of expositie, scholieren 

op bezoek). 

 

Molen Kijkduin 

De molen Kijkduin is elke zaterdag open voor bezoekers en doordeweeks op afspraak voor scholen en groepen. 

Daarnaast zijn er ook weer bezoekers op de nationale molendagen en monumentendagen. Tot slot is er om het 

andere jaar in de maand juni een kunstmanifestatie in Schoorl van vier dagen: SchoK (Schoorlse Kunsten). De 

molen is dan vier dagen één van de locaties waar kunst wordt geëxposeerd. Het totaal aantal bezoekers komt op 

jaarbasis uit op ongeveer 5.200. Daarvan is ongeveer 1/3 minderjarig (kinderen die meekomen met ouders, maar 

ook vanuit scholenbezoek). In de zomer is ongeveer 20% van de bezoekers afkomstig uit het buitenland (met 

name Duitsland). Een deel van de bezoekers geeft ook geld uit, op jaarbasis is er sprake van 1.500 financiële 

transacties waarbij gemiddeld € 5,-- wordt uitgegeven. Deze inkomsten zijn meegenomen in dit onderzoek.  

De bezoekduur is heel verschillend en loopt uiteen van een kwartier tot enkele uren voor echte molenlief-

hebbers. Als er wordt gemalen dan blijven bezoekers langer hangen. 

 

Naast bezoekers kent de molen Kijkduin ook vele passanten. Bijvoorbeeld als gevolg van de jaarlijkse 'Groet uit 

Schoorl Run', met elk jaar zo’n duizend recreatieve en professionele deelnemers. Deze run voert langs de molen. 

De molen draait dan met de driekleur in top de hele dag. Met name recreanten laten weten hoe bemoedigend 

ze het vinden als ze vrolijk door de molen worden toegezwaaid. 

 

Volgens een aantal geïnterviewden (de eigenaren camping ernaast, een voormalig leerling molenaar) zijn er ook 

kansen om de bezoekersaantallen te verhogen en waren er hiervoor in het verleden verschillende ideeën. 

Bijvoorbeeld door een extra dag in de week open te gaan, meer evenementen of workshops te organiseren 

waarbij de camping broodjes en koffie kan serveren etc. Indien de gemeente meer een visie op de molens zou 

vormen en de regie zou pakken, dan kunnen de benoemde kansen verzilverd worden, aldus enkele betrokkenen. 

Daarbij hoort dan ook dat er wordt gekeken naar de biotoop. Alle betrokken geïnterviewden geven aan dat de 

bomen rondom de molen te hoog geworden zijn en dat nu niet met alle winden gedraaid kan worden. En juist 

dat draaien is wat bezoekers en passanten extra waarderen en goed is voor het behoud van de molen. 

 

Waardering van de bezoekersbaten 

Indien iemand een toeristische of culturele trekpleister bezoekt, ontleent hij daar een bezoekersbaat aan. In een 

MKBA drukken we zo’n baat uit met behulp van het zogenaamde consumentensurplus op een bezoek. Het 

consumentensurplus drukt het verschil in waardering voor een bezoek uit en prijs die hij voor dat bezoek betaalt. 

Die prijs bestaat dan bijvoorbeeld uit de optelsom van uitgaven (bijvoorbeeld voor het meel in Kijkduin), maar ook 

de reistijd en de kosten die iemand gemaakt heeft voor het bezoek. Het consumentensurplus wordt dan uitgedrukt 

in een opslagpercentage op de totale gemaakte kosten. De achterliggende gedachte is namelijk dat de waardering 

van het bezoek altijd iets hoger in waarde is dan de gemaakte kosten, immers anders zou degene het bezoek niet 

hebben gedaan.  

 

We weten natuurlijk niet precies per bezoeker wat de totale kosten zijn uitgedrukt in uitgaven en tijd, maar er zijn 

inmiddels voor dit soort bezoekersbaten kengetallen uit diverse studies bekend. De waardering die uit deze studies 

komt is 1 tot 2 euro per bezoek (Ruijgrok 2006). Voor de beide molens gaan we uit van een gemiddelde waardering 

van 1,50 euro per bezoek. Voor de passanten kunnen we dit kengetal niet hanteren. Bijvoorbeeld voor de 

wandelaars die langs de Philisteinse molen komen, zit de motivatie en positieve beleving in eerste instantie in de 

wandeling zelf en leidt de aanwezigheid van de molen tot een extra hogere waardering van de wandeling. 
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Hetzelfde geldt voor de hardlopers van ‘Groet uit Schoorl Run’. We nemen deze baat mee als positieve PM6 post 

omdat er passende kengetallen ontbreken. 

 

Overzicht bezoekersbaten  

Onderdeel Philisteinse molen molen Kijkduin 

Gemiddeld aantal bezoeken/jaar 675 5.200 

Waardering per bezoek (euro) 1,50 1,50 

Bezoekersbaten (euro/jaar) 1.013 7.800 

Passanten  +PM +PM 

Tabel 3.3: Bezoekersaantallen en bezoekersbaten in euro’s, exclusief btw, prijspeil 2020.  

 

De bezoekersbaten voor de Philisteinse molen komen dus uit op circa € 1.000,-- per jaar. Voor molen Kijkduin zijn 

die aanzienlijk hoger met € 7.800,-- per jaar. Het grote verschil wordt verklaard door het grote verschil in aantallen 

bezoekers op dit moment. 

3.2.1 Bezoekersbaten in het nulalternatief 

De vraag is of de bezoekersbaten sterk zouden veranderen in het nulalternatief, dat wil zeggen bij ander eigendom. 

In algemene zin is daar lastig iets over te zeggen, het kan twee kanten opgaan. Een nieuwe eigenaar - zeker een 

particulier die commercieel wil uitbaten - zou allerlei initiatieven kunnen ontplooien om extra bezoekersaantallen 

aan te trekken. Het kan dus zeker tot kansen leiden. Maar bij een particuliere eigenaar die het vooral voor zichzelf 

koopt kan het leiden tot een omgekeerd effect, namelijk minder kansen voor mensen om de molen te bezoeken.  

 

De geïnterviewden hebben aangeven dat je in Nederland ook voorbeelden ziet van beiden richtingen. Er zijn 

particulieren - vaak liefhebbers - die veel geld stoppen in een molen en deze ook meer toegankelijk maken voor 

bezoek. Maar vaker is het omgekeerde het geval: een particulier zorgt er wel voor dat de buitenkant er goed uitziet, 

maar dat de molen niet meer geschikt is voor bezoek en dat de functie van de molen is verdwenen. Natuurlijk zijn 

er ook veel gevallen waar er wordt gekozen voor een woonfunctie, als dat is toegestaan. 

 

Indien (molen)stichtingen de molens zouden overnemen, dan is mogelijk weinig verandering te verwachten in 

bezoekersaantallen. Zo’n stichting zou ook kunnen werken met dezelfde molenaars als nu het geval is. Ook zijn er 

molenstichtingen die ten behoeve van de kostendekking de molens willen verhuren (bewoning). Voor beide molens 

in bezit van de gemeente is dit echter geen optie omdat er niet mag worden gewoond in de molens. 

3.3 Baten woongenot 

Naast bezoekers is er nog een burgergroep te onderscheiden die een positief effect ervaren van de molens, 

namelijk de eigenaren of huurders van woningen die uitkijken op de molens. Indien er woningen direct uitkijken op 

de molens leidt dit doorgaans tot een hogere waardering van het woongenot door de bewoners. In Nederland is er 

onderzoek gedaan naar de invloed van omgeving op het woongenot van bewoners. Zo weten we dat zaken als 

voorzieningen, type woningen, type bewoners, veiligheid van invloed zijn op dat woongenot.  

 

6 Wanneer effecten niet met voldoende betrouwbaarheid zijn in te schatten, worden ze uitgedrukt als ‘pro memorie’. Met ‘PM’ wordt aangegeven dat 

deze effecten niet konden worden berekend, maar dat dit wel mogelijke effecten van het project zouden kunnen zijn en dat deze mee kunnen worden 

genomen bij de afweging van het project. 
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Voor sommige van die omgevingsfactoren zijn ook studies uitgevoerd waaruit waarderingskengetallen voor dat 

woongenot zijn af te leiden die gebruikt kunnen worden om dat effect te waarderen. Voor het uitzicht op natuur 

bijvoorbeeld is gebruik gemaakt van de hedonische prijsmethode waarin de waarde van vergelijkbare woningen 

met en zonder uitzicht op natuur is onderzocht. Hieruit komen prijsverschillen tussen de 6 en 12% (Ruijgrok 2006). 

Voor uitzicht op molens bestaan deze specifieke hedonische prijsanalyses niet, maar we zullen hier op basis van ons 

eigen expert judgement een inschatting doen voor de baten van woongenot bij beide molens. Daarvoor kijken we 

eerst naar de situering en aard van de woningen ten opzichte van de molens. 

 

Philisteinse molen 

De Philisteinse molen staat midden in de Philisteinse polder en in de 

directe nabijheid staan geen woningen. Echter op grotere afstand (1 

tot 2 km) staan ongeveer circa 30 villa’s die wel gedeeltelijk uitzicht 

hebben op de molen. Uit nadere bestudering van de situatie via 

Google Maps zien we dat er echter bij vele villa’s geen sprake is van 

vrij uitzicht, maar dat het zicht wordt belemmerd door bomenrijen. 

Naar schatting tien villa’s aan de Voert hebben echt vrij uitzicht 

waarbij je de Philisteinse molen vanaf de grond kan zien. De 

gemiddelde waarde van die woningen ligt tussen de € 1.500.000 -  

€ 1.900.000 (bron: Funda en Huispedia). Op de foto hiernaast zijn 

een aantal van die villa’s in de verte te zien, waarbij de foto is 

genomen vanaf de molen. Een van de geïnterviewden binnen dit onderzoek woont in zo’n villa en heeft persoonlijk 

ook aan gegeven dat zijn woongenot wordt verhoogd door het (verre) uitzicht op de Philisteinse molen. Dit geldt 

ook voor een aantal van zijn buren. 

 

Molen Kijkduin 

Ook bij molen Kijkduin zijn er woningen die uitkijken op de molen. 

Om te beginnen het pand van de camping (zie foto hieronder), 

met een geschatte woningwaarde van € 700.000 (bron: Huispedia). 

En verderop 12 appartementen aan de Sportlaan (zie foto rechts). 

Ook nu weer geldt dat de afstand tussen de molen en de 

woningen vrij groot is (350 meter), al is de afstand een stuk kleiner 

dan bij de Philisteinse molen. Daarentegen is er wel sprake van 

gedeeltelijke zijaanzicht vanuit de woningen. De gemiddelde 

waarde van die woningen is naar schatting € 225.000 (bron: 

Huispedia). Andere panden, bijvoorbeeld aan de Molenweg, 

hebben geen uitzicht op de molen, omdat het bos van de 

begraafplaats het zicht wegneemt. 
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Bij de molen Kijkduin is er ook nog een andere groep met 

uitzicht op de molen, namelijk de campinggasten op het 

naastgelegen kampeerterrein Buitenduin. De molen was in het 

verleden in het bezit van de eigenaren van deze camping 

(familie Duin). De nazaten van de molenaars Duin bezitten nog 

steeds de camping en ook de naastgelegen stolpboerderij (zie 

foto links). Een deel van de campinggasten vallen onder 

bovengenoemde bezoekers en passanten, ook maken zij deel 

uit van de klanten van de molen. Maar ook op de camping zelf 

wordt van de molen genoten. Zo blijkt uit de interviews dat een 

deel van de gasten expliciet vraagt om een kampeerplek met 

uitzicht op de molen. Voor deze mensen geldt dat de 

kampeerplekken met uitzicht dus iets extra toevoegen aan hun kampeerbeleving. Onbekend is om hoeveel 

overnachtingen het precies gaat, wel is bekend dat er op jaarbasis ongeveer 13.000 overnachtingen zijn en dat er 

voor meer dan de helft van de overnachtingen plek met uitzicht op de molen is. 

 

Waardering van het woongenot 

Op basis van de bovenbeschreven karakteristieken schatten we in dat het woongenot - uitgedrukt in een 

prijsverschil met een woning dat dit uitzicht niet zou hebben - uitkomt op een half procent van de woningwaarde 

(specifiek voor de Philisteinse molen). Voor molen Kijkduin gaan we uit van 1 procent, omdat deze woningen veel 

dichter op de molen staan. Voor de stolpboerderij naast de molen hanteren we 2%, omdat deze naast de molen is 

gelegen. Deze percentages zijn op basis van expert expert judgement en ervaring met andere studies, niet op basis 

van onderliggend onderzoek. Daarom gaan we ook aan de voorzichtige kant zitten met de waardering. In de 

gevoeligheidsanalyse (volgende hoofdstuk) komen we hier zo nodig op terug. Uitgaande van die percentages kan 

het effect bij beide molens als volgt worden gewaardeerd: 

 

Onderdeel Philisteinse molen molen Kijkduin 

Aantal woningen met vrij uitzicht 10 12 

Gemiddelde woningwaarde (euro) (exclusief stolboerderij) 1.700.000 225.000 

Waardering woongenot (% woningwaarde) 0,5% 1% 

Stolpboerderij (geschatte woningwaarde € 700.000)  2% 

Totale baat woongenot  85.000 41.000 

Uitzicht campinggasten  +PM 

Tabel 3.4: Waardering woongenot huishoudens met uitzicht op de molens in euro’s, exclusief btw, prijspeil 2020.  

 

De totaal berekende woongenot baat komt voor de Philisteinse molen dus uit op € 85.000 en voor molen Kijkduin 

op € 41.000. Het gaat hier niet om een jaarlijkse terugkerende baat, het berekende bedrag dient beschouwd als een 

benadering om het jaarlijks woongenot dat de huishoudens ervaren als gevolg van de molens uit te drukken in een 

bedrag. Voor de campinggasten Kijkduin met uitzicht is het niet mogelijk om hun extra waardering in euro’s uit te 

drukken. Er is te weinig empirisch onderzoek om hier een waardering aan te hangen. We gaan daarom uit van een 

positieve PM-post voor deze groep. 

3.3.1 Woongenot in het nulalternatief 

De baten in het nulalternatief zijn waarschijnlijk gelijk, ongeacht of een stichting of particulier de molen overneemt.  
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Als het uiterlijk van de molen aan de buitenkant niet verandert, dan verandert het uitzicht op de molen ook niet. 

Kleine detailveranderingen of zelfs iets meer achterstallig onderhoud zullen niet zichtbaar zijn vanuit de woningen 

die uitkijken op beide molens. Daarvoor is de afstand te groot. 

3.4  Baten molenaars en vrijwilligers 

Er zijn diverse vrijwilligers actief voor de molens, waaronder de molenaars. Ook hieraan zit een welvaartseffect vast. 

In algemene zin geldt dat in de gemeenschap van molens, deze gerund worden door zeer enthousiaste vrijwilligers 

die persoonlijk zeer betrokken zijn bij het werk en hun kwaliteit van leven minder zouden ervaren als ze dit werk 

niet konden doen.  

 

Er zijn een aantal methoden om dit effect te waarderen. In deze MKBA is ervoor gekozen om dit te waarderen aan 

de hand van de jaarlijkse urenbesteding van de molenaars en de overige vrijwilligers. Tijd vertegenwoordigt ook 

een monetaire waarde; de vrijwilligers hadden deze tijd ook ergens anders in kunnen stoppen. Een gangbare 

manier om een inschatting te doen voor de baten van vrijwilligers is de totale tijdsbesteding te vermenigvuldigen 

met een gestandaardiseerde tijdwaardering en een opslagpercentage (het consumentensurplus, zie ook paragraaf 

3.2 voor bezoekersbaten). Dat opslagpercentage vertegenwoordigt dan de extra waarde die de vrijwilligers geven 

ten opzichte van de tijd die zij in de molen stoppen, of alternatieve tijdsbesteding elders. Om de baat te kunnen 

berekenen, hebben we om te beginnen dus voor beide molens inzicht nodig in de totale tijdsbesteding. 

 

Philisteinse molen 

Deze molen wordt gerund door twee molenaars. Een van de molenaars is twee volle dagen per week aanwezig. De 

andere molenaar gemiddeld eens in de twee weken een dag. Op jaarbasis besteden deze molenaars circa 1.250 uur 

aan de molen. Daarbij wordt persoonlijk aangetekend dat het werk ook erg belangrijk voor ze is en de kwaliteit van 

leven verhoogt.  

 

Molen Kijkduin 

Bij de molen Kijkduin is inclusief de molenaars sprake van een vaste groep van vijf vrijwilligers die 2.200 uur per jaar 

stoppen in de molens. De drie geïnterviewde molenaars en vrijwilligers hebben aangegeven dat het niet kunnen 

werken in de molen een groot persoonlijk gemis zou zijn. Er is grote motivatie om de historie van de molen levend 

te houden, maar men komt ook voor de gezelligheid. Er is sprake van een sociale functie van de molen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de vaste medewerkers zijn er nog 25 vrijwilligers die hand- en spandiensten doen zoals schoonmaak, 

toezicht, kleine klussen, inkoop en boekhouding. Deze besteden met zijn allen ongeveer 300 uur per jaar. Tot slot is 

de molen Kijkduin ook een opleidingsmolens en lopen er elk jaar wel 1-2 stagiaires rond. Op dit moment zijn er vijf 

leerlingen in opleiding en staan er - in verband met coronabeperkingen - nog vier op de wachtlijst.    

‘’De historie levend houden, daar doen we het voor. […] De 

molen heeft daarmee ook een sociale functie. Het uitdragen 

én uitvoeren van het oude ambacht, is erg mooi’’, aldus één 

van de geïnterviewden over molen Kijkduin. 
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Daarmee wordt iets gedaan voor de beroepsgroep en uiteindelijk ook iets voor het erfgoed in Nederland (zie ook 

paragraaf 3.6). De urenbesteding hiervan komt jaarlijks uit op ongeveer 450 uur per jaar. 

 

Waardering van het vrijwilligerswerk 

Voor de waardering van het vrijwilligerswerk hanteren we de totale tijdsbesteding vermenigvuldigd met een 

tijdwaardering van € 10,-- per uur7 en vermenigvuldig met een opslagpercentage van 15%. Veelal wordt in MKBA’s 

een percentage van 10% gebruikt om een waardering te geven aan vrijwilligerswerk, maar de indruk die uit de 

persoonlijke gesprekken is ontstaan, is dat een hogere waardering in de wereld van molenaars en vrijwilligers 

gerechtvaardigd is vanwege de groter betrokkenheid en motivatie bij en voor het werk. Daarmee komen de 

jaarlijkse baten voor de Philisteinse molen en Molen Kijkduin uit op respectievelijk € 1.875,-- en € 4.425,-- (zie 

tabel). 

 

Onderdeel Philisteinse molen Molen Kijkduin 

Aantal vaste vrijwilligers inclusief molenaars  2 5 

Aantal overige vrijwilligers  25 

Molenaars in opleiding en stagiaires  2-3 

Totale urenbesteding per jaar 1.250 2.950 

Tijdwaardering (euro/uur) 10 10 

Waarde vrijwilligerswerk (in % tijdsbesteding) 15% 15% 

Baten vrijwilligerswerk (euro / jaar) 1.875 4.425 

Tabel 3.4: Waardering vrijwilligerswerk in euro’s, ex btw, prijspeil 2020.  

3.4.1 Vrijwilligersbaten in het nulalternatief 

Indien de molens zouden worden overgenomen door een stichting, dan is het aannemelijk dat er niet zoveel 

verandert. Vaak kunnen dezelfde vrijwilligers/molenaars actief blijven. Bij koop door een particulier is dat een ander 

verhaal en zal het ook sterk afhangen van wat de particulier met de molen wil doen. Bij functiebehoud blijven 

dezelfde taken benodigd dus er zullen mensen nodig zijn om de molens te kunnen laten draaien. Dat kunnen 

dezelfde molenaars of vrijwilligers zijn maar natuurlijk ook de nieuwe eigenaar en andere mensen. Bij een andere 

invulling zal er geen rol meer zijn voor het type werk dat er nu ligt en komen de baten voor de huidige vrijwilligers 

te vervallen. Daarentegen brengt een andere invulling ook weer een andere tijdsbesteding met zicht mee, 

uitgevoerd door wederom de eigenaar en zijn eigen contacten. Bij een commerciële invulling gaat het dan wellicht 

ook niet meer om vrijwilligerswerk maar om betaald werk. De kansen op dit gebied zijn echter voor deze twee 

molens gering, zoals eerder aangegeven. 

3.5 Baten bemaling polder 

De Philisteinse molen is een poldermolen. Historisch gezien had deze molen dus een functie voor het bemalen van 

de polder. Voor de dagelijkse bemaling zijn de poldermolens (bijna) niet meer noodzakelijk. Echter, ze kunnen wel 

extra bemalingscapaciteit bieden voor het hoogheemraadschap. In de brochure die de Noord-Hollandse 

Molenfederatie in 2018 heeft uitgegeven over de inzetbaarheid van watermolens voor de polderbemaling in 

Noord-Holland8 is hier meer informatie over terug te vinden (p.2):  

 

7 Dit is een standaard kengetal dat wordt gebruikt voor de waardering van vrijetijdsbesteding 

8 Molens traditionele techniek met moderne mogelijkheden; een aanbod vanuit de molenwereld aan het Hoogheemraadschap 
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‘Een van de molens die de afgelopen vijftig jaar herhaaldelijk heeft bijgesprongen bij de bemaling is de watermolen 

van de Wimmenummerpolder9 in Egmond aan den Hoef. Recentelijk, tijdens de enorme regenval in september 2017, is 

de molen nog zo'n 125 uur in bedrijf geweest. Maar ook andere molens springen regelmatig bij, zoals die in de Zijpe- 

en Hazepolder, de Grebpolder, in de Groeter- en Hargerpolder, de Krommenieër Woudpolder en de polder Wormer, 

Jisp en Nek. Soms gebeurt dat op verzoek van de lokale gebiedsbeheerder of de afdeling Peilbeheer, maar meestal 

hebben de betreffende vrijwillige molenaars zelf al in de gaten dat hun inzet van hun molen gewenst is’.  

 

De potentiële baten van bemaling door een molen zit vooral in: 

• CO2-reductie: de energiebesparing levert ook vermindering van CO2-uitstoot op.  

• Energiekosten: besparing energiekosten van het gemaal.  

• Minder schade aan bebouwing of gewassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de Philisteinse molen is middels gesprekken met de molenaars en het 

hoogheemraadschap (HHNK) nagegaan in hoeverre dit soort effecten 

optreden. Voor de Philisteinse molen geldt dat het malen gebeurt op 

vrijwillige basis en doorgaans niet op verzoek van het hoogheemraadschap. In 

2019 is er een periode van ernstige regenval geweest die buiten de normale 

normen valt (kans kleiner van eens in de 1000 jaar). De Philisteinse molen heeft 

toen bijgesprongen met een de capaciteit van de molen (1.200 m3/uur of 

20m3/minuut) die vergelijkbaar is met die van het naastgelegen gemaal van 

het hoogheemraadschap (zie foto). Het hoogheemraadschap heeft bevestigd dat er op dat moment, maar ook op 

andere momenten als de molen draait, energie (en daarmee C02-uitstoot) wordt bespaard door het gemaal. Het is 

veel lastiger hard te maken dat het ook leidt tot minder schade aan gewassen of bebouwing. Om te beginnen is het 

hoogheemraadschap in principe niet afhankelijk van de molen (en daarmee van wind). Daarmee zou het gemaal 

ook bij heftige regenbuien schade moeten kunnen voorkomen en de veiligheid van de omgeving moeten kunnen 

borgen. Bovendien geldt bij de Philisteinse molen dat de omgeving vooral bestaat uit weidegebied (veeteelt), wat 

minder last heeft van een hoger grondwaterpeil dan een agrariër met (kapitaalintensievere) gewassen. Bovendien is 

het gangbaar dat boeren zelf ook in geval van hevige regenbuien bijspringen met tractoren en noodpompen. Voor 

het effect op schade aan bebouwing of gewassen gaan we daarom uit van een kleine positieve PM-post en 

kwantificering we dit effect niet.  

 

Het hoogheemraadschap heeft ten behoeve van dit onderzoek voor de Philisteinse molen uitgezocht of er 

informatie is over hoe vaak en hoe lang er wordt bemalen. Die informatie bleek niet exact beschikbaar. Echter heeft 

de Noord-Hollandse Molenfederatie hier zelf eerder onderzoek naar gedaan.  

 

 

9 De eigenaar van deze molen is geïnterviewd in het kader van dit onderzoek. 

‘’Het is een extra stukje zekerstelling’’, aldus 

een respondent over de bijdrage van de 

Philisteinse molen bij hevige regenval. 
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In de brochure is terug te vinden dat ‘uitgaande van 25 tot 50 maalvaardige molens die van 50 tot 100 uur per jaar 

kunnen draaien, zijn de volgende besparingen te realiseren’: 

- Energie: 12.500 tot 50.000 kWh/jaar  

- CO2: 8.000 tot 33.000 kg/jaar.  

 

Daarbij is gerekend met een gemiddelde capaciteit van 60 m3/min (dat dus hoger is dan de 20m3/minuut van de 

Philisteinse molen). Deze besparingen gelden voor alle molens samen. Als we voor de energierekening van het 

gemaal dan een doorrekening doen voor de Philisteinse molen uitgaande van de maximaal 100 uur (ongeveer 2 uur 

per week) en uitgaande van de capaciteit van 20m3, en 22 eurocent per KwH (bron: consumentenbond), dan komt 

de jaarlijkse baat uit op € 147,-- (inclusief BTW) als besparing voor het hoogheemraadschap. 

 

Voor de besparing in CO2-uitstoot gaan we voorzichtig uit van een besparing van 270 kilogram per jaar of 

afgerond 0,3 ton aan CO2. Er zijn allerlei waarderingskengetallen beschikbaar voor CO2-uitstoot bij lage en hoge 

scenario’s en voor 2% doelstellingen van het klimaatakkoord in Parijs. Wij zijn uitgegaan van een 2% scenario 

waarbij de kosten per ton CO2 oplopen van gemiddeld € 180,-- in 2015, € 300,-- in 2030 en € 600,-- in 2050. Voor 

de Philisteinse molen is de baat van vermeden CO2-uitstoot dan bijvoorbeeld € 82,-- in 2030 en loopt dat op tot  

€ 164,--in 2050. 

3.5.1 Baten in het nulalternatief 

De baten in het nulalternatief zullen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn als een stichting de molen overneemt. Indien 

een particulier de molen overneemt, zal het weer van de particulier afhangen in hoeverre een beroep op hem kan 

worden gedaan. Als de functie verloren zou gaan met de verkoop, dan vallen de baten van bemaling volledig weg. 

3.6 Bestaans- en verervingswaarde  

Als het gaat om erfgoed hechten burgers daar in algemene zin een waarde aan, ook zonder dat zij hier gebruik van 

maken. We noemen dat vaak de bestaanswaarde of verervingswaarde; we hechten er belang aan dat ons erfgoed 

wordt doorgegeven aan volgende generaties. In deze paragraaf maken we onderscheid tussen het materiele en 

immateriële erfgoed. 

 

Materiele erfgoed  

In 2004 is daar in Nederland voor het eerst onderzoek naar gedaan ten behoeve van waardering in MKBA-studies. 

Zo heeft Ruijgrok in verschillende publicaties geprobeerd de economische waarde(n) van erfgoed beter te 

conceptualiseren en te operationaliseren. Ze spreekt niet alleen van ‘(in)directe gebruikswaarde’, maar ook van 

‘optiewaarde’, ‘bestaanswaarde’ en ‘verervingswaarde’; respectievelijk ‘de waarde van de mogelijkheid om erfgoed 

te bezoeken of te bekijken’; ‘de waarde van een erfgoed ook al zal men er nooit direct van genieten’ en ‘de waarde 

van een erfgoed voor volgende generaties zoals gedefinieerd door de huidige generatie’. Het in euro’s waarderen 

van dit soort waarden is echter niet gemakkelijk en ook nog niet vaak gedaan. Er zijn enkele referenties 

beschikbaar: 

- Uit het onderzoek van Spanink (1993) blijkt dat de betalingsbereidheid voor natuurbehoud van 

veenweidegebieden circa € 49,--per huishouden per jaar bedraagt. Dit onderzoek had echter specifiek 

betrekking op agrarisch natuurbeheer.  
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- Ruijgrok e.a. (2004) onderzocht de verervingswaarde van landschap. Zij deden dit voor de Tieler- en 

Culemborgerwaarde in de Betuwe. Uit het onderzoek blijkt dat de betalingsbereidheid voor ‘behoud van 

cultuurhistorische waarden door ontwikkeling’ circa € 11,-- per huishouden per jaar bedraagt. 

- Wever, Rosenberg en Damen (2008) deden onderzoek naar de bestaans- of verervingswaarde van de Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, het militair-historisch landschap tussen Muiden en de Biesbosch. Uit het onderzoek bleek 

dat alle huishoudens in Nederland gemiddeld eenmalig € 9,-- over hebben voor het voorbestaan van de forten 

en het landschap. 

- Wever en Rosenberg (2012) onderzochten tenslotte ook de bestaans- of verervingswaarde van het landschap 

Laag Holland. Hier werden vier scenario’s onderzocht. Alleen 1 scenario werd positief gewaardeerd, namelijk 

het scenario met behoud van de kernkwaliteiten van het landschap Laag Holland (onder andere het 

veenweidelanschap). De betrokken (lokale) huishoudens hadden gemiddeld € 30,-- per jaar over voor dit 

scenario. 

 

Voor het behoud van molens zijn geen referenties beschikbaar. Om gevoel te krijgen bij de waardering van lokale 

bewoners is in het facebook platform Schoorl Community een mini-enquête uitgezet (zie kader).  

 

Enquête onder online platform Schoorl Community 

Via het online platform van Schoorl Community zijn via Facebook 6 vragen gesteld over de bekendheid, het 

bezoeken, het functiebehoud en de waardering van de molen Kijkduin en de Philisteinse molen. De totale 

respons hierop was 21 respondenten, echter niet op elke vraag heeft iedereen geantwoord:  

• Elke respondent (n=20) was bekend met tenminste 1 molen. 67% van de respondenten kende beide molens, 

33% alleen molen Kijkduin. 

• 83% van de respondenten (n=18) heeft ook de molens bezocht ergens in de afgelopen 5 jaar. 55% alleen 

molen Kijkduin, 11% alleen Philisteinse molen en 17% beide molens. Voor toekomstig bezoek (n=14) ziet 

57% graag de openingstijden van de molens verruimd, 43% is tevreden met de huidige bezoekmogelijk-

heden. 

• 95% van de respondenten (n=21) vindt het erg belangrijk dat de molens blijven bestaan, 5% heeft hierover 

geen mening. 

• 100% van de respondenten (n=18) heeft aangegeven dat zij ook het functiebehoud erg belangrijk vinden. 

• 80% van de respondenten (n=20) heeft persoonlijk ook een bijdrage over voor de instandhouding van de 

molens, 20% niet (zie verder de hoofdtekst hierover). 

 

Deze kleine steekproef geeft dus aan dat er veel belang wordt gehecht aan het voortbestaan van de molens. Dit 

beeld wordt bevestigd door de resultaten van een grotere enquête die de gemeente heeft gehouden ten behoeve 

van een nieuwe omgevingsvisie. In totaal hebben ongeveer 600 inwoners van de gemeente Bergen die enquête 

ingevuld. Twee vragen van die enquête raken ook deze MKBA. De eerste vraag is of kenmerkende historische 

monumenten (de molens kunnen zeker als dusdanig worden beschouwd) binnen de gemeente Bergen beschermd 

moeten worden. 85% van de respondenten was het daar (helemaal) mee eens, 8 % staat er neutraal, 2% is het er 

mee oneens en 5% heeft geen mening. Een tweede vraag is of er meer aandacht moet komen voor het historisch 

erfgoed. 57% is het daar (helemaal) mee eens, 29% neutraal, 6% is het er (helemaal) mee oneens en 8% geen 

mening. 

 

De vraag is nu welke waarde er wordt gehecht aan het voortbestaan van de molens. Een van de vragen in de mini-

enquête was of de respondenten persoonlijk iets over hebben voor de instandhouding van de beide molens in de 

gemeente Bergen.  
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Hieruit kwam de volgende verdeling (20 respondenten gaven hierop antwoord): 

• Niets; 4 respondenten. 

• Maximaal 1 euro per jaar: 2 respondenten. 

• Maximaal 2 euro per jaar: 2 respondenten. 

• Maximaal 5 euro per jaar: 12 respondenten. 

 

Het gewogen gemiddelde voor de bestaans- of verervingswaarde komt dan uit op gemiddeld € 3,30 per jaar per 

huishouden. De disclaimer hierbij is echter wel dat dit bedrag via een mini-enquête is afgeleid met niet te veel 

respondenten. Ook is de wijze waarop dit bedrag is vastgesteld niet ideaal. Idealiter zou een robuustere enquête-

techniek zoals in bovengenoemde referentieprojecten onder meer respondenten van de bevolking van de 

gemeente Bergen zijn uitgevoerd, maar hiervoor ontbrak de tijd en middelen. Desondanks is de uitkomst ons 

inziens niet onwaarschijnlijk, ook als deze vergeleken wordt met bovengenoemde waarderingskengetallen uit 

referentieprojecten. Overigens is ook een hogere waardering nog denkbaar omdat in de enquête de meerderheid 

van de respondenten het maximale keuzebedrag in de enquête van € 5,-- heeft aangegeven. Onbekend is of 

respondenten ook nog meer over zouden hebben voor de molens. 

 

De vraag is dan nu wat de totale waardering is voor de gehele bevolking. Een mogelijkheid is om het kengetal van  

€ 3,30 te extrapoleren voor de bevolking in Bergen. Maar vanwege de onzekerheid en de niet representatieve 

steekgroep voor de gehele gemeente zijn we voorzichtig met de extrapolatie en doen we dat niet voor de gehele 

gemeente. De hele gemeente Bergen heeft ruim 29 duizend inwoners en ruim 13 duizend huishoudens (bron: CBS). 

Echter op basis van de fysieke nabijheid van de molens en ook de bekendheid met de molens (die we ook uit de 

mini-enquête hebben afgeleid) hebben we de kern Schoorl (afgerond 2.800 huishoudens) als basis genomen voor 

de waardering van de molen Kijkduin en de kern Bergen (binnenkern en buitengebied, ongeveer 5.700 huis-

houdens) voor de waardering van de Philisteinse molen. In totaal waarderen zo’n 8.500 huishoudens dan de 

bestaanswaarde van de molen met € 3,30 per jaar, of in totaal dus € 28.050,-- per jaar voor alle huishoudens. 

Natuurlijk kan het zijn dat ook andere huishoudens in de gemeente Bergen (uit Bergen aan Zee, Egmond Binnen, 

Egmond de Hoef en Egmond aan zee) of zelfs buiten de gemeentegrenzen waarde hechten aan het voortbestaan 

van de twee molens, maar we kiezen ervoor om aan de voorzichtige kant te gaan zitten in de waardering gezien de 

wijze van berekening. 

 

Immateriële erfgoed  

De molen Kijkduin heeft met haar opleidingsfunctie (zie ook paragraaf 3.4) ook een rol in het doorgeven van het 

immateriële erfgoed. Een gediplomeerde molenaar is niet alleen in staat en bevoegd om een molen te bedienen, 

maar die gediplomeerde molenaars zijn (voor een deel) ook weer de instructeurs voor nieuwe molenaars. Deze 

opzet in Nederland, de georganiseerde overdracht van het ambacht, was voor de Unesco doorslaggevend voor 

plaatsing van dit ambacht op de lijst van immaterieel erfgoed. Een poldermolenaar kan na een opleiding van twee 

jaar een poldermolen bedienen en na een extra jaar ervaring kan deze poldermolenaar een nieuwe poldermolenaar 

opleiden. Een korenmolenaar in Nederland kan na, als geslaagd molenaar, één jaar actief te zijn geweest op een 

korenmolen worden toegelaten op de éénjarige vakopleiding voor korenmolenaar. Met een certificaat van de 

vakopleiding kan deze korenmolenaar geballoteerd worden als gezel binnen het korenmolenaarsgilde. Na tien jaar 

als gezel te hebben gewerkt kan een meesterproef worden afgelegd. Het traject om 'af te studeren' komt daarmee 

voor de korenmolenaar op veertien jaar. In Noord-Holland is molen Kijkduin koploper op het gebied van opleiding 

van nieuwe molenaars. Vele tientallen geslaagde molenaars die thans actief zijn in Nederland hebben les gehad op 

Kijkduin en op molen Kijkduin zijn twee meester-molenaars opgeleid. Dat is een kwart van de op dit moment 

actieve meester-molenaars in Nederland.  
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De molen Kijkduin waarborgt hiermee dus een het doorgeven van immaterieel erfgoed. De 'verervingswaarde' van 

een meester-molenaar is dus een extra baat voor de molen Kijkduin. Omdat het erg lastig is deze baat te 

berekenen, nemen we deze mee als positieve PM-post.  

3.6.1 Bestaanswaarde in het nulalternatief 

De bestaans- of verervingswaarde zal bij een nieuwe eigenaar in de vorm van een stichting niet veranderen, indien 

het functiebehoud als uitgangspunt wordt genomen. Bij particulier eigendom is niet zeker dat het functiebehoud 

van de molens is gegarandeerd. Indien het functiebehoud verloren gaat, dan heeft dat een negatief effect op de 

bestaans- of verervingswaarde. Dat blijkt duidelijk uit de respons op de mini-enquête waarin 100% van de 

respondenten heeft aangegeven het functiebehoud erg belangrijk te vinden. 
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4 Conclusies MKBA  

4.1  Uitgangspunten 

Kosten en baten van een project vallen zelden precies gelijk in de tijd. Om de kosten en de baten goed te kunnen 

vergelijken, worden de verwachte kosten en baten in een MKBA teruggerekend naar het moment dat een project 

start (het zogenaamde basisjaar). Het terugrekenen van toekomstige kosten en baten naar het basisjaar wordt ook 

wel disconteren genoemd. Gedachte achter het terugvertalen is dat mensen een voorkeur hebben voor een euro 

vandaag boven een euro volgend jaar of in de verre toekomst. De euro's in de toekomst rekent men in de MKBA 

terug met een vast percentage per jaar. Een ander woord voor dit percentage is de discontovoet. ‘Contante waarde’ 

is een ander woord voor de waarde van (toekomstige) kosten en baten van het project in het basisjaar. Wanneer je 

de waarde van de toekomstige kosten van het project aftrekt van de contante waarde van de toekomstige baten, 

dan vind je de Netto Contante Waarde. In de MKBA-eindtabel (volgende paragraaf) zijn de som van alle kosten en 

baten uitgedrukt in de contante waarde, uitgedrukt in prijspeil 2021. De gehanteerde discontovoet is conform de 

richtlijnen voor de MKBA 2,25%10. Overige uitgangspunten zijn: 

• De contante waardeberekening is gemaakt voor een periode van 100 jaar volgens de richtlijnen voor de MKBA. 

• In de tabel zijn alle kosten en baten voor beide molens bij elkaar opgeteld. De reden hiervoor is dat voor het 

effect bestaans- of verervingswaarde het lastig is deze apart per molen in te schatten. 

4.2 MKBA-resultaat 

In onderstaande tabel staan de kosten en baten van beide molens samengevat. 

 

 

Tabel 4.1. Kosten en baten molen Kijkduin en Philisteinse molen afgezet tegen fictief nulalternatief dat deze niet zouden bestaan. 

Kosten en baten in netto contante waarde, discontovoet 2,25%, periode 2021-2120 

 

10 Deze discontovoet is recentelijk vastgesteld voor het Ministerie van Financiën en geldt per 1 januari 2021. 

Effecten Bedragen (euro x 1.000)

Kosten

Beheer- en onderhoudskosten 1.349                                                    

Ureninzet gemeente 43                                                         

Exploitatie molens 34                                                         

Totaal kosten 1.426                                                    

Baten

Bezoekersbaten 349                                                       

Woongenot 123                                                       

Vrijwilligers/molenaars 250                                                       

Energiebesparing gemaal 6                                                           

Reductie CO2 uitstoot 7                                                           

Bestaans- verervingswaarde 1.112                                                    

Totaal baten 1.847                                                    

MKBA Saldo 421                                                       

PM-posten + passanten, campinggasten

+ risicoreductie schade landbouw

+ immaterieel erfgoed

https://www.mkba-informatie.nl/mkba-basics/abc-van-de-mkba/netto-contante-waarde/
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De totale kosten van de molens komen in contante waarde over een periode van 100 jaar uit op 1,4 miljoen euro, 

waarvan het merendeel toevalt aan de beheer en onderhoudskosten. Dit is exclusief de subsidie omdat een subsidie 

niet thuishoort in een MKBA (dat is een verdelingseffect tussen twee overheidslagen, geen welvaartseffect). Voor de 

gemeente is deze subsidie natuurlijk wel een inkomst, dit laten we zien in paragraaf 4.2.3. Daarnaast zijn er nog 

kleine kostenposten voor de ureninzet vanuit de gemeente (dit is geen financieel effect) en het negatief exploitatie 

resultaat voor de molenaars. 

 

De totale baten komen uit op ruim 1,8 miljoen euro contante waarde. 60% van die baten betreft de bestaans- of 

verervingswaarde. Overige aanzienlijke batenposten zijn bezoekersbaten, het woongenot voor huishoudens die 

uitkijken op de molen en de baten in leefkwaliteit of sociale cohesie voor de molenaars en overige vrijwilligers. Tot 

slot twee kleine baten posten die gekoppeld zijn aan het gemaal (alleen voor de Philisteinse molen) in de vorm van 

energiebesparing en CO2-uitstoot vermindering. Ook zijn er nog drie PM-posten, namelijk baten die we niet 

hebben kunnen berekenen. Namelijk de baten van passanten en campinggasten die ook genieten van uitzicht op 

de molen, een risicoreductie van schade aan het omliggende landbouwlandschap in geval van buitensporige 

regenval (Philisteinse molen) en tot slot het doorgeven van het immateriële erfgoed (ambacht van molenaar) bij 

molen Kijkduin. 

 

Het saldo van de MKBA komt uit op + 421 duizend euro, netto contante waarde, plus de positieve PM-posten. De 

baten van de molens zijn dus hoger dan de kosten.  

4.2.1 Gevoeligheidsanalyses 

Het resultaat van de MKBA valt dus positief uit voor de twee molens. In elke MKBA dient echter wel een 

gevoeligheidsanalyse te worden uitgevoerd om na te gaan hoe robuust deze uitkomst is. Zo’n gevoeligheidsanalyse 

heeft vooral zin op de meest zwaarwegende effecten, in dit geval zijn dat de beheer en onderhoudskosten van de 

molen en aan de batenkant de baat van bestaans- verervingswaarde: 

• De kostenramingen in deze MKBA waren vrij gedetailleerd en we verwachten niet dat daar erg grote afwijkingen 

in zullen zitten in de praktijk. In de gevoeligheidsanalyse hebben we doorgerekend hoe het saldo van de MKBA 

zou uitpakken als de kosten 25% hoger zouden uitvallen. Het saldo van de MKBA zou dan nog net positief zijn, 

namelijk + 84 duizend euro (NCW), plus PM-posten. 

• De baat van bestaans- en verervingswaarde is zoals in het vorige hoofdstuk beschreven onzeker en een 

schatting. Het zou zowel hoger als lager kunnen zijn. Indien deze hoger zou uitvallen wordt het saldo van de 

MKBA natuurlijk alleen maar positiever. Als deze baat echter 50% lager zou uitpakken dan is berekend, dan zou 

het MKBA-saldo uitkomen op negatief 135 duizend euro (NCW). Het omslagpunt (dat wil zeggen dat het saldo 

op nul uitkomt) wordt bereikt als deze baat 38% lager zou uitvallen dan is berekend. 

 

Al met al is de inschatting dat de getrokken conclusie (dat de baten van de molens hoger zijn dan de kosten), 

redelijk robuust is. Het is echter niet volledig uit te sluiten dat de baten voor bestaanswaarde bijvoorbeeld 50% 

lager uitvallen, maar heel aannemelijk vinden wij dat niet op basis van de gedane analyses. 

4.2.2 Kosten en baten per stakeholder 

In tabel 4.1 zijn de totale kosten en baten weergegeven. In tabel 4.2 zijn deze verdeeld over verschillende 

doelgroepen. 
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Tabel 4.2 Kosten en baten molen Kijkduin en Philisteinse molen per stakeholder. In netto contante waarde, discontovoet 2,25%, 

2021-2120 

 

Zoals te zien is, zijn de gemeente en het Rijk vooral de kostendragers. De gemeente voor het beheer- en 

onderhoud en ureninzet, het Rijk (Ministerie van OCW) middels de subsidie (zie hoofdstuk 3). Hierbij zijn we ervan 

uitgegaan dat de Subsidie Instandhouding Monumenten ook na 2021 behouden blijft. Indien deze subsidie zou 

wegvallen, dan verdwijnt deze uit de tabel. Voor de gemeenten zou het betekenen dat haar jaarlijkse kosten voor 

het instandhouden van de molens toenemen. 

 

Het merendeel van de baten komt terecht bij de bevolking van de gemeente Bergen middels de bestaans- en 

verervingswaarde. Een groot deel van de bezoekers is overigens uit de gemeente afkomstig en ook de huishoudens 

die uitkijken op de molens. De molenaars en vrijwilligers hebben vooral baat vanuit de passie in het werk, al staan 

daar wel wat financiële kosten (eigen geld) tegenover. Tenslotte heeft het hoogheemraadschap een kleine 

financiële baat door een lagere energierekening van het gemaal en profiteert de hele maatschappij van de reductie 

in CO2-uitstoot als gevolg daarvan. 

4.3 Kosten en baten nulalternatief 

De uitkomsten van de MKBA hiervoor zijn gebaseerd op een projectalternatief met twee molens dat is afgezet 

tegen een fictief nulalternatief waarin de molens niet zouden bestaan. Daarmee krijgen we inzicht in de kosten en 

baten van de molens afgezet tegen een situatie dat deze uit het landschap zouden zijn verdwenen. Deze analyse 

draagt bij aan de behoefte van de gemeente om inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van de molens 

die de burgers krijgen voor de kosten die de gemeente jaarlijks in de molens stopt. Echter, we weten dat dit een 

onwaarschijnlijk nulalternatief is. Daarom is in hoofdstuk 3 ook onderzocht hoe de kosten en baten zouden 

uitvallen bij een ander eigenaarschap. Dit hebben we niet kunnen berekenen, maar we hebben in hoofdlijnen hier 

wel inzicht in kunnen geven. Hieruit ontstaat het volgende beeld: 

• Beheer en onderhoudskosten en exploitatie: de inschatting is dat als de molens zouden overgaan naar een 

(molen)stichting er voor de beheer en onderhoudskosten en exploitatie weinig zou veranderen. De 

onderhoudskosten voor beide molens zullen bij functiebehoud vergelijkbaar zijn. Het is alleen een andere partij 

die de kosten zal dragen. Hetzelfde geldt voor de ureninzet van de gemeente, die zal dan op het bordje komen 

van de nieuwe eigenaar. Ook de financiële uitgaven en inkomsten bij de molens zullen vergelijkbaar zijn. Als de 

molens zouden overgaan naar een particulier, dan hangt het helemaal af van de particulier wat deze met de 

molens wil. Ook nu weer geldt dat er bij functiebehoud waarschijnlijk weinig zal veranderen qua gepresenteerde 

bedragen. Als een particulier het functiebehoud loslaat, dan zal er een ander financieel plaatje ontstaan.  

 

Doelgroep Kosten Baten Saldo Toelichting

Gemeente 1.392       335          -1.057       Beheer & onderhoud (-), ureninzet (-), subsidie (+)

Rijk 335          -335          Subsidie (-)

Molenaars/vrijwilligers 34            250          216           Exploitatie (-), Kwaliteit leven/sociale cohesie (+)

Bezoekers 349          349           Bezoekersbaten (+). PM+ passanten, campinggasten

Woningeigenaren 123          123           Woongenot (+)

Hoogheemraadschap 6              6                Energielasten (+)

Maatschappij 7              7                CO2 uitstoot (+)

Bevolking Bergen 1.112       1.112        Bestaans/verervingswaarde (+)

Totaal 1.760       2.181       421           
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De onderhoudskosten zullen anders uitvallen en er zijn mogelijk extra inkomsten te genereren bij commerciële 

uitbating (bijvoorbeeld een horecafunctie). De vraag is overigens in hoeverre een commerciële functie realistisch 

is bij deze molens: vrijwel alle geïnterviewde personen achten dit voor beide molens als weinig realistisch (zie 

hoofdstuk 3). 

• Bezoekersbaten. Een nieuwe eigenaar - zeker een particulier die commercieel wil uitbaten - zou allerlei 

initiatieven kunnen ontplooien om extra bezoekersaantallen aan te trekken. Het kan dus zeker tot kansen leiden. 

Maar bij een particuliere eigenaar die het vooral voor zichzelf koopt kan dit leiden tot een omgekeerd effect, 

namelijk minder kansen voor mensen om de molen te bezoeken. Indien stichtingen de molens zouden 

overnemen, is mogelijk weinig verandering te verwachten in bezoekersaantallen.  

• Woongenot. De woongenotbaten in het nulalternatief zullen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn, ongeacht of een 

stichting of particulier de molen overneemt. Als het uiterlijk van de molen aan de buitenkant niet verandert, dan 

wijzigt het uitzicht op de molen ook niet.  
• Vrijwilligersbaten. Indien de molens zouden worden overgenomen door een stichting, dan is het aannemelijk 

dat er weinig verandert. Vaak kunnen dezelfde vrijwilligers/molenaars actief blijven, mits de molenaars dit zelf 

ook willen. Bij een andere invulling van de molen zal er geen rol meer zijn voor het type werk dat er nu ligt en 

komen de baten voor de huidige vrijwilligers te vervallen. Daarentegen brengt een andere invulling ook weer 

andere tijdsbesteding met zicht mee, uitgevoerd door wederom de eigenaar en zijn eigen contacten.  

• Bemaling Philisteinse polder. De baten in het nulalternatief zullen waarschijnlijk vergelijkbaar zijn als een 

stichting de molen overneemt. Indien een particulier de molen overneemt, dan zal het weer van de particulier 

afhangen in hoeverre deze bereid is de maalfunctie te gebruiken. Als de functie verloren zou gaan met de 

verkoop, dan vallen de baten van bemaling volledig weg. 

• Bestaans- verervingswaarde. De bestaans- of verervingswaarde zal bij een nieuwe eigenaar in de vorm van 

een stichting niet veranderen indien het functiebehoud als uitgangspunt wordt genomen. Bij particulier 

eigendom is niet zeker dat het functiebehoud van de molens is gegarandeerd. Indien het functiebehoud 

verloren gaat, dan heeft dat een negatief effect op de bestaans- of verervingswaarde.  

 

De algemene conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dat met name als de molens verkocht zouden worden 

aan een particulier, er een risico bestaat dat een aantal baten onder druk komen te staan of verminderen. Het gaat 

dan vooral om de bezoekersbaten, de baten voor molenaars en vrijwilligers, de baten als gevolg van bemaling van 

de Philisteinse polder en de bestaans- en verervingswaarde. Het zal helemaal afhangen van de invulling die een 

particulier gaat geven aan de molens. Cruciaal bij een nieuwe eigenaar in de vorm van een (molen)stichting zijn de 

doelstellingen van de stichting zelf en de eisen die bij een verkoop door de gemeente worden meegegeven. 

Wanneer dit neerkomt op voortzetting van de huidige situatie, dan worden er weinig veranderingen in eerder-

genoemde baten verwacht.  
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Bijlage 
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Geraadpleegde functies/organisaties 

 

Geïnterviewde functies/organisaties: 

1. De molenaars van de twee molens.  

2. Enkele molendeskundigen.  

3. Het waterschap HHNK 

4. Overleg Landelijk Gebied Bergen. 

5. SBBB (Stichting Behoud Bouwkunst Bergen).  

6. Enkele omwonenden, camping Kijkduin. 

7. Beleidsmedewerker Erfgoed, gemeente Bergen. 

8. Gebouwenbeheerder, gemeente Bergen. 

9. Beleidsmedewerker Beleid & Vastgoed, Recreatie en Toerisme, gemeente Bergen. 

10. Gebouwenbeheer, Toerisme & Recreatie, gemeente Bergen. 

11. Buitencentrum Schoorelse duinen en Staatsbosbeheer.  

12. Schoorl Community.  

 

Aanvullend is een mini-enquête uitgevoerd via online platform Schoorl Community  
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TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen. 

 
 


