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SP1:

Walter, het ambacht van molenmaker, ik denk dat heel veel mensen denken van nou, die
mensen zitten de hele dag te timmeren en te zagen of die zijn met de roeden bezig.
Maar ik denk dat er ook op dit punt toch wel wat meer te vertellen is, wat een
molenmaker kan doen. Als ik alleen al kijk naar alle subsidieregelingen, die zijn ingevoerd
in de afgelopen 40 jaar. En er zijn ook wat wijzigingen geweest. Ik denk voor een
gemiddelde stichting hier in de regio, zal het best wel heel erg moeilijk zijn om dat
allemaal te volgen. Maar ik denk dat jullie, als praktijkmensen, daar ook wat meer zicht
op hebben. Gebeurt het ook wel eens, dat jullie om advies wordt gevraagd op dit punt?
Kun je daar iets over vertellen?

SP2:

Jazeker kunnen we daar wat over vertellen. Dat klopt inderdaad, dat heeft de tijd wel
met zich mee gebracht denk ik, vergeleken met 30, 40 jaar terug, dat er veel meer
regeltjes zijn, veel meer subsidies. Subsidies wijzigen ook, gaf je al aan. Er wordt ook wat
meer verwacht van scheiding van werkzaamheden, zeg maar. Tegenwoordig moet je
subsidies van tevoren aanvragen, daar moeten onafhankelijke rapporten bij, zeg maar,
dus je krijgt ook een hoop papierwerk.
En inderdaad, zeker klanten bij ons in de buurt, waar we toch vooral veel kleine
stichtingen hebben, gemeentes met één of twee molens, particulier, dus nooit een
professionele organisatie met veel molens, ja, die zitten wel eens met de handen in het
haar. Die zien zo’n berg aan regels en aan subsidies voor zich, dat ze er niet eens aan
durven te beginnen. En dan vragen ze het ons wel eens. En dat was voor ons ook niet,
vroeger, ook niet vanzelfsprekend dat wij ons daarin zouden verdiepen, want van
oudsher is dat niet zo normaal.
Maar het, ja, wij komen wel heel veel tegen, wij horen ook veel, wij zien veel en dan kun
je soms met een klein beetje verdieping toch heel veel kennis vergaren. En daar helpen
we de klanten meestal mee, vaak. Geen grote werken, we maken geen grote
restauratieplannen, daar zijn de architecten en de molenadviseurs voor. Een klant, zeg
maar een vaste klant op weg helpen in de papierwereld, dat doen we nog wel eens. En
dat wordt ook van ons gevraagd. Doen we niet altijd voor niks, soms wel als service en
ja we nemen er ook wel eens wat voor. We wijzen ze soms ook wel op subsidies. Er
komt wel eens van de Provincie of zo een potje van een paar duizend euro per molen,
waar sommige mensen niet eens van weten. Nou, dat sturen we dan wel eens rond, of
dat vertellen we dan wel eens even, of helpen we zelfs met zo’n aanvraag, die vaak best
wel simpel is, maar mensen er gewoon niet aan beginnen. Het is toch jammer geld om te
laten liggen.
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