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Onderwerp : Vragen Gemeentebelangen inzake rijksmonumenten en afstoten molens 
 
 
Geachte heer Zeiler, 
 
In reactie op het verzoek van Gemeentebelangen BES aan de voorzitter van de raad op 
18 juli 2016 om de beantwoording van een aantal vragen ingevolge artikel 40 van het 
Reglement van Orde met als onderwerp rijksmonumenten (molens) ontvangt u hierbij onze 
reactie.  
 
Leeswijzer 
Eerst volgt de inleidende toelichting van Gemeentebelangen en in cursief, waar van 
toepassing, een reactie van het college. In het 2e deel worden de vragen in cursief 
beantwoord. 
 
Deel 1 Inleidende toelichting 
Bij besluit van 17 december 2013 heeft de gemeenteraad de beleidsnota Vastgoed 
portefeuillemanagement vastgesteld. Daarbij is tevens besloten ‘op basis van het 
beslismodel een deel van de gemeentelijke vastgoedportefeuille af te stoten’. Op aandringen 
vanuit de Raad (met name GB en PvdA) heeft de wethouder tot tweemaal toe de toezegging 
gedaan, dat de gemeenteraad in voorkomende gevallen ‘hierbij vooraf zal worden 
betrokken’. De bijbehorende lijst van panden is niet besproken en niet formeel vastgesteld. 
Dat deze inderdaad een informeel karakter heeft, blijkt uit sindsdien aangebrachte 
wijzigingen, zoals de toevoeging aan de lijst van het Overslot in Egmond aan den Hoef. 
Reactie college op bovenstaande: 

o Bij het raadvoorstel zat een overzicht met af te stoten panden waaronder de molens. 
Hiermee akkoord gaan was een apart beslispunt. 

o Deze lijst is tot stand gekomen op basis van het beslismodel. 
o De lijst (de vastgoedportefeuille) betreft een levend document dat op basis van 

voortschrijdend inzicht wordt aangepast. Dit is conform de Nota waarin is opgenomen 
dat de portefeuille regelmatig wordt geactualiseerd. 

 



 

 
 

 

De Rekenkamercommissie heeft een en ander nog eens benadrukt door te stellen, dat 
verkoop die leidt tot een beleidswijziging moet worden getoetst door de gemeenteraad.  
Reactie college op bovenstaande: 

o Het college ziet het afstoten van molens niet als een beleidswijziging. Er was namelijk 
geen specifiek beleid. De molens zijn in 2013 al opgenomen in de lijst af te stoten 
vastgoed. 
 

Daarnaast heeft de raad een algemene controlerende functie en kan het college te allen tijde 
bevraagd worden over de (juiste) uitvoering binnen de vastgestelde beleidskaders. Met 
andere woorden: de gemeenteraad is en blijft in dezen het bevoegd gezag. 
Reactie college op bovenstaande: 

o Conform de afspraken in de Kadernota Grondbeleid stelt het college bij verkopen 
boven de € 100.000,- de raad in de gelegenheid haar wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken. Bij verkopen onder de € 100.000,- legt het college achteraf 
verantwoording af. 

o Dat laat onverlet dat het college het als zijn taak ziet om de raad te informeren. Dit is 
november 2015 uitgebreid gebeurd via een speciale vastgoed nieuwsbrief en een 
informatieavond. De komende tijd informeert het college de raad via de algemene 
nieuwsbrief. 

 
Met betrekking tot vraag 2 kan nog worden gerefereerd aan het feit, dat het 
Hoogheemraadschap alle gronden en waterlopen onder en rond de molen in eigendom en 
beheer heeft en de instandhouding van poldermolens als hulpbemaling (met nog 18 molens 
in eigendom) tot officieel beleid heeft verheven.  
Reactie college op bovenstaande: 

o Het Hhnk heeft formeel toestemming gegeven het opstalrecht inzake de Philisteinse 
molen één op één over te dragen aan de Molenstichting.   

 
De stichting t.b.v. het ambacht heeft een taak in het garanderen van de vakbekwaamheid 
van de molenaars, waaronder ook het bewaken van de kwaliteit van de producten.   
 

Deel 2 Vragen en antwoorden 
1. Kan het college de stand van zaken geven van de besprekingen over een eventuele 

overdracht van rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom, in het bijzonder de 
Philisteinsche Molen in Bergen en de Korenmolen Kijkduin in Schoorl? 
o De gemeente kent 135 rijksmonumenten. Hiervan behoren er 15 tot de gemeentelijke 

vastgoedportefeuille, namelijk: 
Philisteinse Molen Bergen 
Het Sterkenhuis Bergen 
Het oude raadhuis Bergen 
Villa Kranenburgh Bergen 
Tuinmuren en kerktoren ruïnekerk Bergen 
Kerktoren protestantse kerk Groet 
Oude raadhuisje Groet 
Kerktoren protestantse kerk Schoorl 
Molen Kijkduin Schoorl 
Kerktoren protestantse kerk Egmond aan Zee 
De kapberg Egmond aan den Hoef 
Fundamenten slot Egmond aan den Hoef 
Hoeve Overslot Egmond aan den Hoef 
Oude raadhuis Egmond aan den Hoef 
Woning Weg naar de Oude Veert 5 Egmond aan den Hoef 



 

 
 

 

De overige zijn in particulier bezit. 
Inzake de besprekingen over overdracht van de twee molens zijn wij in een 
vergevorderd stadium. Op dit moment spreken de Molenstichting Alkmaar (MSA) en 
de molenaars met elkaar om de laatste puntjes op de i te zetten. 
Voor de laatste drie panden (Slotkwartier) loopt een apart project. De raad wordt 
hierover binnenkort geïnformeerd.  
Ten aanzien van de overige monumenten zijn er geen actuele ontwikkelingen. 
 

2. Is het college hierover momenteel alleen in onderhandeling met de Molenstichting 
Alkmaar en Omstreken, of ook met het Hoogheemraadschap (Philistein) dan wel met de 
stichting t.b.v. het ambacht (Kijkduin)? 
o Met alle drie. 
 

3. Welke garanties heeft het college tot dusverre gekregen met betrekking tot de financiële 
draagkracht en de professionele aanpak van genoemde Molenstichting op de 
middellange termijn? 
o Het doel van de Molenstichting Alkmaar e.o. zoals dit in de statuten beschreven staat  

is:  
“Het in stand houden en bevorderen van monumenten beschermd op grond van de  
monumentenwet, in het bijzonder van windmolens welke cultuurhistorische waarden 
bezitten in nauwe samenhang met hun biotoop en gelegen zijn in Alkmaar of haar 
omgeving en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zowel actief als passief ". 
In het meerjaren beleidsplan (2011-2016) staan als belangrijke ambities: 
“De stichting zal, indien mogelijk en/of noodzakelijk, de windmolens in haar 
werkterrein aan haar werkbezit toevoegen en zich beijveren om alle molens die in 
haar bezit zijn draaivaardig en indien mogelijk maalvaardig te laten zijn. 
De stichting zal alle middelen aanwenden die in haar vermogen liggen om de 
omgeving van haar molenbezit, de zogenaamde molenbiotoop, te beschermen. 
De stichting ziet het als haar taak om een zo breed mogelijk publiek te interesseren 
voor het behoud en het in stand houden van windmolens.” 

o Garanties zijn helaas niet te geven. 
Het feit dat de MSA al 25 jaar bestaat, de statuten, het jaarverslag, de balans en de 
exploitatierekening (alle te zien op de website van de Molenstichting) en de 
opgebouwde relatie geven het college voldoende vertrouwen in zowel de 
professionele aanpak als de financiële draagkracht.  
 

4. In hoeverre is de mogelijkheid reeds besproken van een splitsing in juridisch en 
economisch eigendom (c.q. beheer), zoals ook wordt toegepast ingeval van 
schoolgebouwen? 
o Welk resultaat zou u hiermee beogen? Deze constructie wordt, zoals u zelf al 

aangeeft, op grond van de wet alleen toegepast bij schoolgebouwen. Het college ziet 
hierin geen meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie.  

o De Molenstichting gaat akkoord met een eerste recht van teruglevering van de 
korenmolen Kijkduin aan de gemeente als de stichting deze zou afstoten. 

o Van de BUCH-gemeenten heeft slechts Uitgeest nog een molen in de 
vastgoedportefeuille. Intentie is om deze af te stoten.  

 

http://www.molenstichtingalkmaar.nl/index.php/bestuur1/beleidsplan-msa-2011-2016


 

 
 

 

5. In hoeverre vormen de rechten en de vakkennis van de huidige molenaars-huurders 
onderdeel van de besprekingen? 
o Het is het college niet duidelijk op welke rechten u doelt. 

Wat de vakkennis betreft, de stichting is hier vanzelfsprekend heel erg blij mee. 
Doel van het college is om partijen zo dicht mogelijk bij volledige consensus te laten 
komen. De molenaars hebben aangegeven liever de gemeente als eigenaar te 
houden. Er bestaat bezorgdheid ten aanzien van het huidige gebruik en het behoud 
van de molens. Het college kan hiervoor begrip opbrengen en heeft er tegelijkertijd 
alle vertrouwen in dat er na een kennismakingsperiode voldoende vertrouwen 
ontstaat voor een duurzame en prettige relatie. 

 
6. Is het college bekend met de wettelijke regels die in de Kijkduin moeten worden 

toegepast met betrekking tot de voedselveiligheid en de kwaliteitseisen van het 
Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde? 
o Deze zijn het college niet in detail bekend, maar de molenaars wel. Ze zijn onderdeel 

van gesprek tussen de molenaars en de Molenstichting.  
 

7. Is het college zich bewust van de belangrijke toeristische en educatieve functie van de 
Kijkduin, welke molen als cultuurhistorische attractie op één lijn kan worden gesteld met 
Museum Het Sterkenhuis en het Museum van Egmond? 
o Deze functies zijn het college zeker bekend. De Molenstichting is volgens ons een 

uitstekende partij om genoemde functies zeker te stellen. Zie ook onder 3. 
 

8. De molens zijn destijds door de gemeenten Bergen resp. Schoorl aangekocht met het 
oog op een daadwerkelijk behoud. Overdracht betekent een belangrijke beleidswijziging. 
Is het college (mede gezien de in 2013 gedane toezegging) bereid deze zaak aan de 
Raad voor te leggen, alvorens een definitieve beslissing te nemen? 

o Het college onderschrijft het belang van het behoud van de molens en is van mening 
dat overdracht aan de Molenstichting hier uitstekend op aansluit. De stichting ziet het 
als haar taak om een zo breed mogelijk publiek te interesseren voor het behoud en 
het in stand houden van molens.   

 
Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat wij uw vragen afdoende hebben beantwoord.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         : Gemeentebelangen BES 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
 

Datum 18 juli 2016 

Onderwerp Verkoop rijksmonumenten (molens) 

Toelichting Bij besluit van 17 december 2013 heeft de gemeenteraad de 
beleidsnota Vastgoed portefeuillemanagement vastgesteld. 
Daarbij is tevens besloten ‘op basis van het beslismodel een deel 
van de gemeentelijk vastgoedportefeuille af te stoten’. Op 
aandringen vanuit de Raad (met name GB en PvdA) heeft de 
wethouder tot tweemaal toe de toezegging gedaan, dat de 
gemeenteraad in voorkomende gevallen ‘hierbij vooraf zal worden 
betrokken’. De bijbehorende lijst van panden is niet besproken en 
niet formeel vastgesteld. Dat deze inderdaad een informeel 
karakter heeft, blijkt uit sindsdien aangebrachte wijzigingen, zoals 
de toevoeging aan de lijst van het Overslot in Egmond aan den 
Hoef. 
 
De Rekenkamercommissie heeft een en ander nog eens 
benadrukt door te stellen, dat verkoop die leidt tot een 
beleidswijziging moet worden getoetst door de gemeenteraad. 
Daarnaast heeft de Raad een algemene controlerende functie en 
kan het college te allen tijde bevraagd worden over de (juiste) 
uitvoering binnen de vastgestelde beleidskaders. Met andere 
woorden: de gemeenteraad is en blijft in dezen het bevoegd 
gezag. 
 
Met betrekking tot vraag 2 kan nog worden gerefereerd aan het 
feit, dat het Hoogheemraadschap alle gronden en waterlopen 
onder en rond de molen in eigendom en beheer heeft, en de 
instandhouding van poldermolens als hulpbemaling (met nog 18 
molens in eigendom) tot officieel beleid heeft verheven. De 
stichting t.b.v. het ambacht heeft een taak in het garanderen van 
de vakbekwaamheid van de molenaars, waaronder ook het 
bewaken van de kwaliteit van de producten.   
 

Vragen 1. Kan het college de stand van zaken geven van de 
besprekingen over een eventuele overdracht van 
rijksmonumenten in gemeentelijk eigendom, in het bijzonder 
de Philisteinsche Molen in Bergen en de Korenmolen Kijkduin 
in Schoorl? 
 

2. Is het college hierover momenteel alleen in onderhandeling 
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met de Molenstichting Alkmaar en Omstreken, of ook met het 
Hoogheemraadschap (Philistein) dan wel met de stichting 
t.b.v. het ambacht  (Kijkduin)? 
 

3. Welke garanties heeft het college tot dusverre gekregen met 
betrekking tot de financiële draagkracht en de professionele 
aanpak van genoemde Molenstichting op de middellange 
termijn? 
 

4. In hoeverre is de mogelijkheid reeds besproken van een 
splitsing in juridische en economische eigendom (c.q. beheer), 
zoals ook wordt toegepast ingeval van schoolgebouwen? 
 

5. In hoeverre vormen de rechten en de vakkennis van de 
huidige molenaars-huurders onderdeel van de besprekingen? 
 

6. Is het college bekend met de wettelijke regels die in de 
Kijkduin moeten worden toegepast met betrekking tot de 
voedselveiligheid en de kwaliteitseisen van het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde? 
 

7. Is het college zich bewust van de belangrijke toeristische en 
educatieve functie van de Kijkduin, welke molen als 
cultuurhistorische attractie op één lijn kan worden gesteld met 
Museum Het Sterkenhuis en het Museum van Egmond? 
 

8. De molens zijn destijds door de gemeenten Bergen resp. 
Schoorl aangekocht met het oog op een daadwerkelijk 
behoud. Overdracht betekent een belangrijke beleidswijziging. 
Is het college (mede gezien de in 2013 gedane toezegging) 
bereid deze zaak aan de Raad voor te leggen, alvorens een 
definitieve beslissing te nemen? 

 

Naam en ondertekening 

 

 

Frits David Zeiler 

Gemeentebelangen BES 
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