
en:

SAM ENWERKI NGSOVEREEN KOM ST
Houtzaagmolen De Rat te lJlst

De gemeente SÉdwest-Fryslàn, kantoorhoudende aan het adres Marktstraat r5 te 86or CR

Sneek, overeenkomstig het Mandaatsbesluit zor8 van 19 december zorT rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de heer M. de Vries, manager van het team Ruimtelijk Beheer en

Duurzaamheid, hierna genoemd:'de Gemeente',

De stichting Houtzaagmolen De Rat, gevestigd aan het adres Sneekerpad 16 te 865r NE

lJlst, ingesc-hreven bij àe Kamer van Koophandel onder nummer 4roooz69, rechtsgeldig

vertegJnwoordigd dóor de heer M.A. de Ruiter, voorzitter en de heer R.H. Berveling,

secretaris, hierna genoemd: 'de Stichting'

NEMEN HETVOLGENDE !N AANMERKING EN STELLEN VAST:

a. De houtzaagmolen De Rat te lJlst is een zogenaamd 'monumentaal werkend industrieel

instrument', tevens Rijksmonument (nummer 3988o). Dit komt omdat deze molen

daadwerkelijk gebrui[t wordt voor het ambacht van het zagen van hout door middel van

windenergie, oi dagelrykse basis, en omdat de molen openstaat voor bezoekers. Het is eén

van de weinige in XÉdórland nog resterende molens waar het ambacht op deze wijze wordt

uitgevoerd .n d..ro, is houtzaagmolen De Rat een zeldzaam element van het nationale

cultureel erfgoed;
b. De houtzaagmolen, inclusief ondergrond, droogschuur en zaagmechaniek en alle zich er in

bevindende roerende zaken, zijn eigendom van de Gemeente, uitgezonderd de roerende

zaken in de berging die eigendom zijn van de molenaar-beheerder;

c. De houtzaagrót.n is al vanaf 1977 in beheer, onderhoud en exploitatie bij de Stichting; de

afspraken tussen partijen over het beheer, onderhoud en exploitatie zijn nooit schriftelijk

vastgelegd;
d. Oe werking van de molen, in brede zin, valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting

en wordt uitgevoerd door een professionele molenaar en een team van vrijwilligers;

e. De Gemeente is er trots op dit werkend monument te bezitten en is verheugd dat er een

krachtig en gemotiveerd vrijwilligersinitiatief is dat de molen wil gebruiken en beheren.

De Gemeente en Stichting delen de visie dat het behoud van molen en ambacht een

meerwaarde krijgt door de maatschappelijke betekenis van dit werkend industrieel

instrument uit vérvlogen tijden en omdat het ambacht van molenaar door de Unesco is

erkend als immaterieel erfgoed van de mensheid. Deze betekenis geldt voor lJlst, voor

geheel Sódwest-Fryslàn, en ook daarbuiten. Zij bestaat onder meer uit een bijdrage aan het

toerisme, een toename van kennis over technieken uit het verleden en in het bijzonder een

verhoogde belangstelling voor techniek bij jongeren;

f. De gemeente heàft op z7 juni zorT de notitie 'aanbevelingen en ontwikkelingen lvlolen de

Rat lJlst,vastgesteld (Bijlage r); De Gemeente verwacht van de Stichting dat zij uitvoering

geef aan deze aanbevelingen;
g. fo. 

".n 
selectieprocedure onder aansturing van de Gemeente heeft de Stichting in juni zor8

een nieuw bestuur gekregen; de nieuwe bestuursleden hebben in het verleden geen

bemoeienis of relatie gehad met de Stichting;



h. partijen hebben afspraken gemaakt over het beheer, onderhoud en de exploitatie van de

houtzaagmolen ; er is sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de

instandhouding van houtzaagmolen en het ambacht;

De Gemeente àn de Stichting wensen de afspraken over het beheer, onderhoud en de

exploitatie alsmede de vorm en inhoud van de samenwerking schriftelijk vast te leggen;

1.3.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel r. Gebruik en bestemming

1.4.

L.7.

De Gemeente geeft aan de Stichting in gebruik, beheer, onderhoud en exploitatie de

Houtzaagmolen Oe Rat met aan- en toebehoren, gelegen aan het Sneekerpad 16 te lJlst en

op de percelen kadastraal bekend gemeente lJlst, sectie C, nummer 688, groot 2oo7 m2en

nummer 2o1, groot 1.ooo m2. Het object dat in gebruik wordt gegeven wordt hierna verder

aangeduid als:'de houtzaagmolen'.

De houtzaagmolen is nader aangeduid op de bij deze samenwerkingsovereenkomst

gevoegde tekening (BUlage z).

Een klein gedeelte van de houtzaagmolen, aangeduid als een berging, wordt niet in gebruik,

beheer, onderhoud en exploitatie gegeven aan de Stichting. De berging is op bijgaande

tekening aangegeven (BUlage a). De gemeente heeft deze berging in gebruik gegeven aan

de molenaar-beheerder. Het gebruik eindigt als het dienstverband met de molenaar-

beheerder wordt beëindigd. Na beëindiging van het dienstverband wordt de berging in

gebruik, beheer, onderhoud en exploitatie gegeven aan de Stichting tenzij partijen

schriftelijk anders overeenkomen.

De houtzaagmolen zal door of vanwege de Stichting uitsluitend worden gebruikt

overeenkomstig de doelstelling van de Stichting zoals vastgelegd in de statuten en met

inachtneming van de wettelijke voorschriften.

Het is de Stichting niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

Gemeente een andere bestemming aan de houtzaagmolen te geven dan omschreven in

artikel r.4.

De Stichting is bevoegd om inkomsten te verwerven uit het gebruik van de houtzaagmolen,

mits deze gèheet besteed worden aan het beheer, bestuur en de maatschappelijke functie

van de molen en waarbij de statuten in acht worden genomen.

De Stichting verleent de Gemeente jaarlijks een vaste bijdrage van € 9.ooo,oo in de kosten

voor het insiandhouding van de houtzaagmolen als werkend monument, vermeerderd met

omzetbelasting. Dit bedrag zal de Stichting betalen telkens na ontvangst van een factuur

'i nstandhoudingsbijdrage'.

1.5.

r.6.

Artikelz. Duur, verlenging en opzegging

2.t Deze samenwerkingsovereenkomst gaat in op r januari 2019 en is aangegaan voor de

periode van vijfjaar en eindigt derhalve op 3r- december zoz3'



2.2. De samenwerkingsovereenkomst wordt na afloop van de in artikel z.r gestelde periode

steeds stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij de overeenkomst met in achtneming van

het bepaalde in artikel 2.3 en 2.4 tijdig is opgezegd.

Beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst vindt plaats via opzegging door de

GemeeÀte of de Stichting tegen het einde van de lopende samenwerkingsperiode, met

inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De opzegging dient plaats te vinden

bij deurwaardersexploot of per aangetekend schrijven.

ln afwijking van het hiervoor bepaalde heeft de Gemeente het recht om op elk willekeurig

moment de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen met in achtneming van een

opzegtermijn van tenminste twee maanden, indien de Stichting de afspraken omtrent het

bàneór, onderhoud en de exploitatie zoals vastgelegd in deze overeenkomst niet, niet tijdig

of niet naar behoren nakomt. Opzegging kan alleen plaatsvinden met in achtneming van de

wettel ij ke voorsch riften.

2.3

2.4

3.1.

Artikel 3. Molenaar- beheerder en vr'rjwilligers

3.2.

Op de houtzaagmolen is een molenaar-beheerder werkzaam. Deze molenaar-beheerder is

in dienst bij de Gemeente. De Gemeente is als werkgever verantwoordelijk voor de

molenaar-beheerder. Bij afwezigheid van de molenaar-beheerder is de Stichting

verantwoordelijk voor de vervanging. De Gemeente stelt zich garant voor de kosten van de

vervanging van de molenaar-beheerder tot aan het moment dat de molenaar-beheerder

de pensioen/Aow gerechtigde leeftijd zal bereiken of zou hebben bereikt en het

dienstverband wordt beëindigd.

De molenaar-beheerder maakt vanaf r december zorS gebruik van het Generatiepact van

de Gemeente Sódwest-Fryslàn. De Gemeente stelt voor de vervanging van de molenaar-

beheerder aan de Stichting een bedrag beschikbaar dat gebaseerd is op de loonsom van de

molenaar-beheerder. Dit bedrag wordt in vier termijnen per jaar betaald, aan het begin van

elk kwartaal, zonder dat de Stichting hiervoor facturen stuurt. Bij langdurige ziekte van de

molenaar-beheerder, waarin vervanging nodig is, stelt de Gemeente zich garant voor de

vervangingskosten tot een maximum van het uurloon en de omvang van het dienstverband

van de molenaar-beheerder. De Stichting dient de kosten van vervanging voor de Gemeente

inzichtelijk te maken in de jaarrekening c.q. het jaarverslag.

De Gemeente stelt ge"en budget beschikbaar voor de incidentele vervanging van de

molenaar-beheerder, bijvoorbeeld tijdens kortdurende ziekte- of (vakantie)verlof' Tijdig

voor dat de molenaar-beheerder zijn dienstverband beëindigt treden partijen in overleg

over de toekomstige situatie die dan ontstaat. Uitgangspunt is dat de Gemeente geen

nieuwe molenaar-beheerder in dienst zal nemen.

De Stichting draagt zorg voor de nodige opleiding tot molenaar en borgt in het kader van de

veiligheid Oat ae bedrijfshulpverlening is geregeld. De Gemeente heeft, als onder'deel van

het Arbobeleid, een Risico-inventarisatie en Evaluatie (Rl & E) uitgevoerd. De Gemeente

verplicht zich ter uitvoering van de Rl & E voor het object de houtzaagmolen voor l maart

2019 een plan van aanpak vast te stellen. De Stichting is verantwoordelijk voor de

aanwezige gereedschappen en materialen en de daarbij behorende werkinstructies.

3.4.

3.3.



3.6.

3.5.

3.7.

De Stichting kan voor de exploitatie, het beheer en onderhoud van de houtzaagmolen een

beroep doen op de molenaar-beheerder. Bij problemen tussen de molenaar-beheerder en de

Stichting die niet in goed overleg kunnen worden opgelost zal de Stichting de Gemeente

hier direct van in kennis stellen en vragen om hierin te bemiddelen'

Op de houtzaagmolen zijn eveneens vrijwilligers en molenaars in opleiding werkzaam' De

,ri.1*illig.r, zijn niet in dilnst bijde gemeente en/of de Stichting' De vrijwilligers en de

,ó1"n.-.r, in tpleiding ontvangen hun opdrachten van de molenaar-beheerder. De

molenaar-beheerder 
-stelt 

gedragsregels vast die voornamelijk betrekking hebben op de

organisatie van de werkzaamhedèn en de veiligheid. Als er problemen zijn tussen de

vr'r]willigers en de molenaar-beheerder is het aan de Stichting om deze problemen op te

lossen.

De gemeente sluit voor de vrijwilligers een vrijwilligersverzekering af.

Artikel4. Beheer, onderhoud en exploitatie

4.!. De Stichting is belast met het beheer van de houtzaagmolen. Onder beheer wordt verstaan

het in een bruikbare staat brengen en houden van de houtzaagmolen met aan- en

toebehoren.

4.2. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud aan de houtzaagmolen,

zowel het kleine, dageÍ1tse onderhoud als het grote onderhoud, met uitzondering van het

onderhoud ..n à" gio.nuoor=iening als bedoeld in artikel 4.4.De Gemeente zorgt voor het

onderhoudsbudgetl De Stichting vràagt offertes voor het onderhoud, geeft opdracht om het

afgesproken onàerhoud uit te voeren, houdt toezicht op de uitvoering en accordeert de

facturen waarna de gemeente zorgdraagt voor de betaling' De Stichting is niet

verantwoordelijk voor een eventueel tekort in het onderhoudsbudget'

4.3. partijen stellen een Meerjaren Onderhoudsplan voor de Houtzaagmolen vast. Jaarlijks

uoor.f plegen partijen overleg over het noodzakelijke onderhoud in het betreffende

kalenderjaar met eÉn doorkijI naar de daaropvolgende jaren. Voor het onderhoud kan de

Gemeente een periodiek lnstandhoudingsplan opstellen, dat de Gemeente indient bij de

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De eventuele bijdrage van de Rijksdienst dient ter

dekking van (een deelvan) het bedrag dat de Gemeente voor het onderhoud van haar molen

nodig heeft. Het onderhoud zal wordàn uitgevoerd conform de kwaliteitsnormen van de

Monumentenwacht.

4.4. De Gemeente draagt zorg voor het maaien van het gras, het snoeien van de heg op het

terrein van de houtiaagmolen en het hekkelen van de kolk en houthaven' De kosten komen

voor rekening van de Gemeente.

4.5. De exploitatie van de Houtzaagmolen is de verantwoordelijkheid van de Stichting. Onder de

exploitatie wordt verstaan het beheren van de Houtzaagmolen als werkend rnonument'

Onder de exploitatie vallen ook acquisitie, promotie en marketing van de Houtzaagmolen

alsmede het onderhouden van de contacten met de donateurs van de Houtzaagmolen en

het werven van vrijwilligers. Tevens valt hieronder het tegen betaling openstellen van de

Houtzaagmolen vóor bèzoekers. Hierbij zal de Stichting de nodige veiligheidsmaatregelen in

acht nemen. De Stichting sluit een toereikende aansprakelijkheidsverzekering voor

ongevallen onder de bezoekers.



4.6. De Stichting draagt zorg voor de levering van water en elektra.

4.7. Alle kosten die betrekking hebben op beheer en exploitatie komen voor rekening van de

Stichting, behoudens de salariskosten van de molenaar-beheerder zoals opgenomen in de

artikelen 3.r t/m 3.3.

4.8. De Stichting zal de Gemeente geen kosten in rekening brengen voor haar bemoeienis met
de organisatie, supervisie en verantwoording van het afgesproken onderhoud aan de

houtzaagmolen.

4.g. De Stichting legt over het beheer, onderhoud en de exploitatie van de houtzaagmolen
verantwoording af aan de Gemeente. Die verantwoording vindt plaats via de jaarrekening en

het jaarverslag.

Artikel 5. Maatschappelijke functie en samenwerking

5.1. De Gemeente en de Stichting hebben een gedeeld belang bij een zo groot mogelijke
maatschappelijke functie van de houtzaagmolen. De Stichting zal de molen regelmatig voor
bezoekers openstellen, waarbij een laagdrempelige toegangsprijs van toepassing is.

Bezoekers worden alleen toegelaten onder toezicht van de molenaar-beheerder of een

vrijwilliger.

5.2 De houtzaagmolen is een prominent element in de profilering van lJlst als stad met een

lange geschiedenis van houthandel en houtbewerking. De Stichting zal zo veel mogelijk
samenwerken met andere initiatieven van deze profilering, in het bijzonder met het
museum Houtstad lJlst. De Stichting zal haar activiteiten afstemmen met die van de

Stichting Museum Houdstad lJlst. Uitgangspunt is dat de besturen van de houtzaagmolen

en het museum op een actieve en collegiale wijze gaan samenwerken op basis van

wederkerigheid. De Stichting zalzich inspannen om hier invulling aan te geven.

5.3 De molen in werking kan een belangrijke functie vervullen bij vergroting van kennis van
jongeren over industriële technieken uit het verleden, en hiermee belangstelling voor
techniek in het algemeen bevorderen. De Stichting is voornemens om hier mee aan de slag

te gaan, bijvoorbeeld door het (mede) ontwikkelen van lessen hierover en deze aan scholen

in de gemeente aan te bieden, samen met een schoolbezoek aan de molen. Dit alles binnen
de grenzen die de beschikbaarheid van molenvrijwilligers de Stichting stellen.

Artikel 6. Slotbepalingen.

6.r. ln geval van een geschiltreden Gemeente en Stichting in overleg en spannen zich in om met
elkaar tot een oplossing te komen.

6.2. Op deze beheersovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

6.3. De Bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst.



Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te lJlst op ........,.§......I7.*ft.9S. .....?.e15

De Stichting,
voor deze:

M. de Vries

Bijlagen: r. Notitie Aanbevelingen ontwikkelingen Molen de Rat lJlst

z. Tekening houtzaagmolen O-YLS-o39-9v1d.d. 7 december zor7

3. Tekening berging
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Aanbevetingen van de heer R. de Boer en de vriiwilligers van Molen de Rat

lnleidine

Zoals is vermeld in de Actieve raadsinfo van 28 februari 2017 heeft het College mij gevraagd

om te komen met aanbevelingen. lnmiddels heb ik diverse gesprekken gevoerd in

verschillende samenstellingen. Op dit moment is voor mij de situatie zodanig helder dat ik

deze aanbevelingen kan presenteren.

Korte terusblik

ln afgelopen tijd is er veel gesproken maar ook geschreven over de ontwikkelingen rondom

Molen de Rat. lk wil mij beperken tot de essentie.

Tijdens de gesprekken is mij opgevallen dat er sprake is van grote betrokkenheid bij de

vrijwillígers van Molen de Rat. Deze betrokkenheid gaat heelver. Het belang om het

voortbestaan van de molen als werkend monument te borgen, geeft vrijwilligers energie om

door te gaan.

Verder heb ik gesproken met de bestuurders van Molen de Rat voordat zij besloten hun

taken neer te leggen. Ook bij hen heb ik waargenomen dat zij enorm betrokken zijn bij het

wel en wee van de molen.

Ook met de molenaar heb ik gesprekken gevoerd'

ln het plan van de gezamenlijke stichtingen om te komen tot een Museum Houtstad lJlst zijn

de vrijwilligers van Molen de Rat onvoldoende betrokken. De communicatie erover is

ontoereikend geweest zodat de vrijwilligers moesten gissen wat er precies gaande was. Op

het moment dat het bestuur van Molen de Rat bereid was om rekening te houden met de

wensen van de vrijwilligers, was er sprake van een begin van een proces tot herstel van

vertrouwen. Helaas heeft dat herstel zich niet doorgezet. De tijdsdruk om het museum tijdig

op te leveren, werkte hierbij niet in het voordeel.

De gesprekken die ik heb gevoerd, zijn waardevol geweest' Deze zijn gebruikt om

transparant te zijn over de financiële relaties tussen de molen en het museum. Maar ook in

juridisch opzicht is duidelijkheid gegeven over de verschillende rollen en taken bij de molen.

Door het wegwerken van deze informatieachterstand en het Wegnemen Van

onduidelijkheden, is er meer ruimte gekomen om ook naar de toekomst te kijken.

Gaandeweg is het vertrouwen bij de vrijwilligers toegenomen en waren zij ook bereid om

zelf met aanbevelingen te komen. Eén en ander heeft geleid tot het bundelen van alle

aanbevelingen in een document. De vrijwilligers hebben aangegeven dat zij zich neerleggen

bij het gegeven dat er een bijdrage van € 60.000,-- ís overgemaakt naar het museum in het

kader van het Fries Merenproject. Verder zijn de vrijwilligers ingenomen met de brief van

het College van 15 maart 2OL7 waarin staat vermeld dat voornoemde bijdrage éénmalig is

en dat van een constante geldstroom van de molen naar het museum geen sprake is.



Afgesproken is om deze aanbevelingen gezamenlijk aan te bieden aan de gemeente.
De vrijwilligers en ik hopen dat deze aanbevelingen een bijdrage kunnen leveren aan het
creëren van een nieuwe, toekomstbestendige, situatie voor de molen in de context van het
masterplan Ulst Houtstad.

Aanbevelingen

X Revitaliseer de Stichting Houtzaagmolen de Rat door het aanstellen van een nieuw
bestuur.

X Besteed bij het aanpassen/moderniseren van de statuten in elk geval aandacht aan:
,/ een eigen geldstroom
,/ financiële/beleidsmatige begrenzingen
,/ een bedrijfsmatig accent
,/ de positie van de vrijwilligers in de vorm van inspraak

Voorzie in een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de gemeente en de stichting
voor het beheer en onderhoud (exploitatie)van de molen waarbij de gemeente
onder nader te noemen voorwaarden de overeenkomst kan ontbinden.

Besteed aandacht aan effectieve communicatievormen tussen de gemeente
(teammanager), de molenaar en de vrijwilligers.

Denk na over de manier waarop het vrijwilligerswerk op de molen voor een breder
publiek interessant kan worden gemaakt.

Zorg dat er gedragsregels zijn voor betrokkenen die actief zijn op de molen zodat zij
elkaar daarop kunnen aanspreken in situaties dat dit nodig/wenselijk is.

Organiseer een jaarlijkse informele bijeenkomst voor vrijwilligers, zoals dat vroeger
ook gebeurde

Zorg ervoor dat de activiteiten tussen de molen en het museum op elkaar worden
afgestemd. UitgangSpunt moet zijn dat de molen en museum op een actieve en
collegiale wijze gaan samenwerken op basis van wederkerigheidl.

Ga na of de kennis rondom hout in Nederland goed is gepositioneerd en in hoeverre
molen de Rat daar een bijdrage aan kan leveren2. Vanuit de vrijwilligers wordt
aandacht gevraagd om de gebreken aan het elektrisch zaagraam te verhelpen opdat
naast het zagen op wind en op stroom ook zagen op elektriciteit (historisch
verantwoord) kan worden gedemonstreerd.

1 
Een vertegenwoordig van het museum heeft desgevraagd aangegeven op dezelfde basis te willen
samenwerken met de molen. De statuten worden aangepast aangaande houtzaagmolen de Rat.

2 ln aanstuiting op artikel 2, lid 3 van de statuten.

x

x

x

x

x

x

x



Tot slot

Graag wil ik het College, de voormalige bestuursleden, de vrijwilligers en de molenaar

bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Deze opdracht heb ik met veel genoegen

uitgevoerd. lk ben verheugd dat er weer perspectief is op een vruchtbare samenwerking.

Tot slot wil ik alle betrokkenen bij molen de Rat succes wensen bij deze revitalisering want

het spreekwoord luidt: "De molen gaat niet om met de wind die voorbij is". Oftewel maak

gebruik van de gelegenheid wanneer deze zich voordoet.
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