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Geachte leden van de gemeenteraad, 

U ontvangt deze raadsinformatiebrief naar aanleiding van de vragen die door de VVD zijn gesteld naar 
aanleiding van een publicatie op de site van Alblasserdamsnieuws. Hier wordt gerefereerd aan een 
nieuwsbrief van de SIMAV dd 4 mei jl waarin het entreegeld voor bezoekers van de Souburghse 
molen is vermeld (6 euro entree). De Souburghse molen is na een jarenlang slepend en moeizaam 
verlopen traject gerestaureerd. Hieraan is door de gemeente Alblasserdam met 750.000 euro 
gemeenschapsgeld  bijgedragen. In dit traject was naast behoud van de molen ook de 
toegankelijkheid voor Alblasserdammers altijd een belangrijk argument. Naar aanleiding van deze 
berichtgeving heeft de VVD fractie de onderstaande vragen opgesteld. De beantwoording kunt u direct 
onder de vragen vinden.

1.Is het college bekend met dit voornemen van de SIMAV om 6 euro entreegeld te gaan heffen voor 
een bezoek aan de Souburghse molen? 

Het college was niet bekend met dit voornemen op het moment van deze berichtgeving. Er is wel 
gesproken over het maken van een bezoekmolen, maar niet dat daar de consequentie aan vast zit dat 
er ook entree geheven kan gaan worden.

2. Is het college van mening dat het heffen van een dergelijk entreebedrag voor Alblasserdamse 
inwoners een redelijk bedrag is ? 

Ten aanzien van Molen Souburgh is door SIMAV voorzien, dat deze molen een “bezoekersmolen” zou 
worden. Deze bestemming brengt echter ook extra exploitatielasten met zich mee; lasten, die niet 
gesubsidieerd worden. Dekking voor deze lasten zal dan ook gevonden moeten worden in 
entreegelden, “gelden uit de markt”, dan wel door schenkingen, legaten e.d. 

De zes euro, die gevraagd wordt, is nodig om de exploitatie als bezoekersmolen enigszins 
kostendekkend mogelijk te maken geeft SIMAV desgevraagd aan. Met zes euro, tenzij het een 
ontzettend druk bezochte molen wordt, zal er hooguit sprake kunnen zijn van dekkend zijn van de 
extra exploitatie kosten. Er is geen oogmerk tot het maken van winst. SIMAV vindt het daarenboven 
niet verantwoord deze extra exploitatiekosten te laten drukken op onderhoud, of op andere molens.

Gezien vergelijkbare molens in de omgeving is het college van mening dat het bedrag redelijk is. Wel 
is het college van mening dat het voor de inwoners van Alblasserdam mogelijk moet zijn om de molen 
kosteloos te bezoeken gezien het proces en de gemoeide kosten van de restauratie.

3. Zo ja, doet dit recht aan de altijd gewenste toegankelijkheid als de molen nu niet alleen fysiek  
beperkt toegankelijk is maar er nu ook door het heffen van een dergelijk entreebedrag een barrière 
opgeworpen gaat worden die de toegankelijkheid voor onze inwoners beperkt ? 

Hoewel nog niet gepubliceerd, mede ten gevolge van de corona onzekerheid, zal de molen, dit jaar, in 
ieder geval op een drietal zaterdagen gratis toegankelijk zijn. Het al vele jaren goed gebruik dat al de 
molens onder beheer van SIMAV gratis te bezoeken zijn op de Nationale Molendag (2e zaterdag van 
mei), de SIMAV Molendag (2e of 3e zaterdag in oktober) en Open Monumentendag (elk jaar de 2e 
zaterdag in september). Voor dit kalenderjaar is nog extra gratis openstelling voor de inwoners van 
Alblasserdam voorzien. Het wanneer zal worden gepubliceerd in De Klaroen/Het Kontakt. Er zal 



tijdens die openstelling geen controle aan de deur plaatsvinden om te zien of we nu echt met een 
inwoner van Alblasserdam te maken hebben.

Op deze manier hebben de inwoners van Alblasserdam jaarlijks een drietal momenten de gelegenheid 
om de molen te bezoeken.

4. Zo nee, is het college bereid zich (mede gelet op de forse bijdrage vanuit onze gemeente Aan de 
restauratie) hard te maken voor gratis toegang / toegang tegen een sterk gereduceerd tarief voor de 
Alblasserdamse inwoners ? 

Het college is van mening dat de aanpak van SIMAV dusdanig ruimte biedt voor de inwoners van 
Alblasserdam om de molen te bezoeken en er daarnaast voor moet zorgen dat er voldoende 
inkomsten zijn om een kostendekkende situatie na te streven.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
S. van Heeren J.G.A. Paans


