VERGADERVERSLAG

11 DECEMBER 2013 - 14.30 UUR
GASTERIJ DE WÂLDWEI WERGEA

Aanwezig namens:
Stichtingsbestuur:
Piet Vellinga
Jan Galama
Kees de Boer

Adviseur stichting:
Wigle Pasma

Gebruikers, beheerders, sleutelhouders:
Wergea Hempenserpoldermolen: S. Mensinga, L. v.d. Meer
Wetterskip Fryslân: B. Hartstra, W. van den Berg

Punt:

Betreft:

1. Opening

Na een bezoek aan de molen, opent voorzitter Piet Vellinga om 15.15 uur in het
naburige restaurant De Wâldwei, met een welkom, de vergadering.
Voorzitter vertelt dat na een aantal overlegmomenten met de gemeenten
Heerenveen en Leeuwarden is besloten dat de Monumentenstichting
Boarnsterhim zelfstandig blijft bestaan en het beheer over haar 8 toevertrouwde
monumenten behoudt.
Oane Buwalda heeft aangegeven verhinderd te zijn.
A. Vaststelling verslag vergadering d.d. 21-11-2012
Naam Binne Hoekstra moet Binne Hartstra zijn.
Overige verslaglegging akkoord
B. Afhandeling actiepunten (voor zover niet aan de orde bij de overige
agendapunten)
Punt 2:

Na de monitoring met de vanglamp is door “Hoekstra
bedrijfshygiëne” in november de ongediertebestrijding
uitgevoerd. Volgens informatie van Lolke bij Hoekstra
wordt een garantietermijn van 5 à 10 jaar aangehouden.
Lolke informeert bij Hoekstra nog naar zijn sleutel van
de molen.
Punt 3:

Het Wetterskip heeft een goede WA-verzekering
Evaluatie samenwerking afgelopen jaar:
* De samenwerking tussen Monumentenstichting / molenaars en Wetterskip
Fryslân functioneert uitstekend. Met de directe korte lijnen kunnen we elkaar snel
vinden.
Onderhoud moleninlaat, uitschoot, watergangen:
* Afgelopen zomer heeft het Wetterskip (met de nodige creativiteit) de
afwateringsvaart flink opgeschoond. Alle aanwezige waterplanten zijn
weggehaald. De “hekkelactie” heeft er in geresulteerd dat we mits oktober,
samen met vertegenwoordigers van de gemeenten Boarnsterhim en
Leeuwarden, een praamvaartochtje konden organiseren vanuit Wergea naar de
molen. Een zeer geslaagde middag waarop zowel Monumentenstichting als
Wetterskip met plezier op terugkijken.
* Met het vaartochtje is wel duidelijk geworden dat de diepgang van het vaarwater
nog te wensen over laat. Omdat het water niet meer als hoofdwatergang wordt
aangemerkt is uitdiepen voor het Wetterskip geen verplichting.
* De Monumentenstichting zou toch graag zien dat het vaarwater ook
uitgebaggerd wordt. Hiervoor zullen we dan ook een apart project moeten
opzetten. Partners zouden daarbij kunnen zijn Gemeente Leeuwarden, Provincie
Fryslân, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Restaurant De Wâldwei, ANWB.
De Monumentenstichting neemt op zich om hiervoor een startdocument op te
stellen.
* Het inspectierapport van de Monumentenwacht, waarin ook melding wordt
gemaakt van de onvolkomenheden aan moleninlaat en uitschoot, is door het
Wetterskip ontvangen.
De betonnen inlaat lekt nog steeds als molen/gemaal in bedrijf is. Het water loopt
dan door het molenerf weer de polder in. Nabij het maaiveld is een scheurtje in
de wand aanwezig. Met het Wetterskip wordt afgesproken dat in de eerste helft
van 2014 een onderhoudsinspectie en een noodreparatie plaats zal vinden.
* Door het Wetterskip wordt ingezet op de uitvoering van een groot
restauratieplan in 2015-2016. Een en ander is mede afhankelijk van de bij het
Wetterskip lopende discussie over een mogelijke combinatie van gemalen.
Stand van zaken RIE:
* Op 9 juli 2013 is een bespreking geweest tussen Monumentenstichting en
Wetterskip betreffende het opstellen van een RIE (Risico Inventarisatie Evaluatie)
(zie ook betreffende verslag). Aan de hand van de nieuwe door de vereniging De
Hollandsche Molen opgestelde Veiligheidsmap zijn de risico`s geïnventariseerd.
Binne Hartstra is een kopie van de bevindingen toegestuurd, welke zijn
meegenomen in het voorlopige RIE rapport van het Wetterskip. Het door Binne
Hartstra getoonde rapport is nog niet geheel compleet. Zodra het rapport is

2. Verslag vorige vergadering

3. Relatie tot Wetterskip Fryslân

Actie:

Lolke

Monumentenst.

Wetterskip

4. Onderhoudsprogramma

5. Rondvraag

6. Sluiting

afgerond ontvangen we een digitale kopie (mail@monumentenstichting.nl).
Toekomst elektrisch gemaal in de molen
* Binnen het Wetterskip Fryslân is nog steeds de discussie gaande of door
samenvoegingen het aantal gemalen gereduceerd kan worden. Ook het gemaal
in de molen zou in die overweging mogelijk komen te vervallen. Eind 2014 wordt
daar duidelijkheid over verwacht. De Monumentenstichting Boarnsterhim bepleit
opnieuw het behoud van de huidige unieke situatie voor zowel de Stichting als
voor het Wetterskip, zijnde een elektrisch gemaal in de behuizing van een
monumentale molen.
Dit jaar uitgevoerd:

Traptreden op de brug (Gemeente Boarnsterhim)

Tegelpad van brug naar fietspad (bestuur en molenaars)

Ongediertebestrijding in molen (Hoekstra)

Hekkelwerk afwateringsvaart (Wetterskip)

Verschillende kleine onderhoudswerkzaamheden door molenaars.
Volgend jaar uit te voeren werkzaamheden:

Onderhoudswerk conform PIP/begroting

Gaasbespanning op houten luiken uitschoot (actie molenaars / bestuur)

Kleine onderhoudswerkzaamheden (door de molenaars zelf).
Financiën:

Naast de Rijkssubsidie voor de jaren 2013-2018 is, in het kader van de
“Provinciale Stimuleringsregeling Monumenten 2012”, door de provincie
een projectsubsidie groot € 24.458,- toegekend. Gestreefd wordt om in
2015-2016 het betreffende restauratieplan uit voeren.

Bestuur en
molenaars



Stef: Vanuit de overheid en de Vereniging Hollandsche Molen wordt
veel aandacht geschonken aan de toekomst van de molens.
Herbestemming / nevenbestemming staan daarbij hoog op de agenda.
De aanwezigheid van het elektrische gemaal in de molen en het
creëren van een vaarroute naar / langs de molen (2e tak?) past in dat
verband uitstekend.

Lolke: Op de zolders zijn geen stopcontacten; in het restauratieplan
deze opnemen.
Voorzitter sluit vergadering om 16.30 uur met een dank aan iedereen voor
inbreng en plezierige en enthousiaste medewerking. Piet stelt dat dit jaarlijks
overleg bijzonder zinvol is.
Een datum voor een volgend overleg zal t.z.t. per mail worden vastgesteld.

Voor akkoord:
Piet Vellinga
Voorzitter

Binne Hartstra

Kees de Boer
Secretaris

Allen

