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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de overdracht van Molen Oude Hengelo aan 
Stichting Landschap Overijssel. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om Molen Oude Hengel over te dragen aan de Stichting 
Landschap Overijssel. 
 
Toelichting 
De gemeente Dinkelland is in 2016 eigenaar geworden van Molen Oude Hengel (Ootmarsum), als onderdeel 
van een samenwerking met de projectontwikkelaar van het gebied Mölnbekke. De gemeente Dinkelland 
heeft de doelstelling om maatschappelijk vastgoed zoveel mogelijk ‘op afstand’ te zetten. Het beheer, de 
exploitatie en het onderhoud van molens worden niet gezien als kerntaak van de gemeentelijke organisatie. 
Voor een duurzame instandhouding van de molen is er gezocht naar een partij die het eigendom van de 
gemeente wil overnemen. Met Stichting Landschap Overijssel is hierover overeenstemming bereikt. 
 
Waarom Stichting Landschap Overijssel? 
Landschap Overijssel zet zich niet alleen in voor het landschap, maar ook voor landgoederen en 
monumenten. Met andere woorden, natuur, landschap en erfgoed gaan hand in hand. Vanuit hun missie richt 
de primaire aandacht zich op het vergroten van de natuur- en cultuurhistorische waarde. Daarbij hoort ook 
het verwerven van objecten die het landschap waardevol maken. 
 
Overdracht 
De waarde van een pand wordt beïnvloed door de gebruiksmogelijkheden, passend binnen de bestemming 
als vastgelegd in het bestemmingsplan. De exploitatiemogelijkheden zijn bepalend voor de waarde in het 
economische verkeer. Dat geldt ook voor rijksmonumenten zoals molen Oude Hengel. De waarde van een 
molen in het economisch verkeer is echter vaak nihil omdat er weinig tot geen gegadigden zijn voor 
overname. Molens die alleen een monumentaal nut hebben, worden derhalve gewaardeerd op 1,- euro. 
Molen Oude Hengel is - in het kader van de WOZ - dan ook gewaardeerd op 1,- euro en wordt 
dienovereenkomstig overgedragen aan de Stichting Landschap Overijssel. 
 
Samenwerking molenaars 
Om te komen tot een soepele overdracht van de molen is nauw samengewerkt met de molenaars. Er is een 
complete inventarisatie gemaakt van het toekomstig onderhoud. Er is gesproken over de samenwerking 
tussen de molenaars en Landschap Overijssel en er is de garantie afgegeven dat de molenaars naar eigen 

 



inzicht en inzet het beheer van de molens kunnen voortzetten. Daarbij blijven de molenaars de mogelijkheid 
behouden om klein onderhoud zelf uit te voeren. Op 14 juli jl. heeft een afrondend gesprek plaatsgevonden 
waaraan alle betrokken partijen hebben deelgenomen en de afspraken zijn vastgelegd. Landschap 
Overijssel wil daarbovenop met de molenaars een vrijwilligersovereenkomst sluiten. 
 
Onderhoudsstaat van de molen 
Monumentenwacht heeft (vanaf ca. 2006) de molen periodiek geïnspecteerd. Aan de hand van de laatste 
inspectie in 2018 heeft het college de nodige restauratiewerkzaamheden laten uitvoeren én recentelijk 
volledig afgerond op basis van “veiligheid en noodzakelijk onderhoud”. Daarnaast hebben de molenaars 
klein onderhoudswerk waar mogelijk zelf uitgevoerd. Met deze renovatie is de molen in een voor Landschap 
Overijssel aanvaardbare onderhoudsstaat gebracht. 
 
Verkoopovereenkomst 
Na ondertekening van de verkoopovereenkomst door beide partijen zal een afspraak worden gemaakt bij de 
notaris voor het laten passeren van de akte. Daarmee wordt de overgedacht geformaliseerd. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


