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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/19/32212 

Documentnummer: 230782 
Datum: 16 februari 2021/ verzonden 17 februari 2021 
Onderwerp: Stand van zaken restauratie Korenmolen Windlust  
Bijlage(n): - 
 

Geachte Raad, 

Korenmolen de Windlust in het centrum van Wassenaar is voor veel inwoners een icoon. Het in 
stand houden van deze rijksmonumentale molen is dan ook belangrijk voor het gezicht van het 
dorp. Op dit moment staat de gemeente -als eigenaar van de molen- aan de vooravond van de 

restauratie van de molen. Wij hebben u in juli 2020 al eerder met een informatiebrief op de hoogte 
gebracht. Daarin gaven wij aan dat een aantal ingrepen noodzakelijk is voor de instandhouding, 
zoals de verbetering van de brandveiligheid, het herstel van vochtproblemen en de restauratie van 
de kwaliteit van de romp. Ook gaven wij aan dat deze ingrepen gevolgen hebben voor de verhuur 
en de reguliere openstelling van de molen. In deze brief informeren wij u over de laatste stand van 
zaken.   

Werkzaamheden  
De molen is gesloten van februari 2021 tot en met december 2021. Er zijn afspraken gemaakt met 
de huurders en de units worden leeg opgeleverd. De omgevingsvergunning voor het restauratie- en 
herstelwerk is aangevraagd en wordt binnenkort afgehandeld. In afwachting hiervan, bereiden 

gemeente en aannemer op dit moment de werkzaamheden voor. De restauratie zelf zal starten 

met het demonteren van het wiekenstelsel en het in de steiger zetten van de gehele molen. Dit zal 
de komende tijd het aangezicht zijn van de molen.  
 
Voorbereidingskrediet en subsidie 
Het voorbereidingskrediet van deze werkzaamheden zijn in de begroting van 2021 opgenomen. 
Zoals aangegeven in de raadsinformatiebrief van juli 2020 zullen wij een RCE-subsidie aanvragen 

voor het restaureren van het rijksmonument. Deze zullen wij uiterlijk maart 2021 indienen, waarna 
rond juni 2021 bekend wordt of en voor welk bedrag subsidie wordt verstrekt. Dit bedrag zal in 
mindering worden gebracht op het voorbereidingskrediet. 
 
Overleg met de molenaars 
In afwachting van de start van de werkzaamheden, is Korenmolen Windlust vanaf 1 februari niet 
meer in gebruik bij de molenaars. Met de molenaars hebben we overleg hoe we elkaar kunnen 

helpen de komende periode door te komen. De molenaars hebben aangegeven dat ze zich gaan 
inzetten voor publicitaire zaken voor de molen. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt.  

Afspraken met (onder)huurder 
Over de huisvesting in de molen van de notaris en de onderhuurder de Kunstgroep zijn ook 

afspraken gemaakt. De notaris heeft per 15 maart en tijdelijke locatie aan de Hofcampweg 71, te 
Wassenaar. De gemeente helpt hem bij het verhuizen naar deze locatie. De kunstgroep heeft 
besloten de komende periode geen tentoonstellingen meer te houden. Na de winterexpositie en de 
expositie in de Paauw is zij alleen online actief, totdat ze weer naar de molen kan terugkeren.  

Communicatie met de omgeving 

In de komende periode wordt ook de directe omgeving geïnformeerd over de werkzaamheden. Wij 
verwachten u rond de zomer een nieuwe update te kunnen geven. 

RvOorschot
Tekstvak
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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