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GEMEENTE vvEERT

Onderwerp

Internet St. Annamolen Keent

Voorstel

Een bedrag van € 1.200,-- beschikbaarte stellen voorde aanleg van internet St
Annamolen Keent.

Inleiding

op 24 augustus 2018 verzocht het A-Team van de st. Annamolen Keent om een
internetaansluiting, zie bijgevoegde brief. De molen is gemeentelijk eigendom en wordt
door vrijwilligers beheerd.
De internetaansluiting is onder andere nodig om optimaal gebruik te kunnen maken van
toeristische programma's zoals een Molen Erfgoed App.

Beoogd effect/doel

De educatieve aspecten van de molen op gebied van landschap, molenerfgoed en voedsel
optimaal te benutten volgens de standaard van deze tijd.

Argumenten

1. De St. Annamolen Keent vervult een vooftrekkersrol op gebied van landschaps-,
molen- en voedseleducatie.

Bij deze molen is veel aandacht voor erfgoed, biodiversiteit, voedselvoorziening en de rol
van molens in het landschap. Dit blijkt uit het vele voorlichtingsmateriaal op de molen, de
enthousiaste toelichting van molengidsen en molenaars, de geproduceerde films (in
november 2018 zijn opnames gemaakt voor een instructieve film over het malen, die ook
bij windstilte vertoond kan worden). Daarnaast werkt de Molenstichting samen met andere
organisaties zoals Grenspark Kempen-Broek, Molennetwerk Kempen-Broek en de
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imkersvereniging Bijen in Groen Weert. Ook op gebied van moleneducatie is deze molen
met webcams en rondleidingen voor groepen een schoolvoorbeeld.

2. De St. Annamolen Keent is de meest bezochte molen in Weert.

Deze molen ligt strategisch aan een uitvalsweg van Weert en langs diverse fietsroutes en

aan een fietsknooppunt. Zodra de molen draait of zelfs maar de deuren open zijn, lopen
mensen binnen. Ook worden veel publieksaantrekkende activiteiten georganiseerd, zoals
de zaklamprondleiding tijdens de Nacht van de nacht. Het bezoekersaantal (dit jaar al

meer dan 2.400) is ruim viermaal hoger dan dat van andere molens in Weert. De St.
Annamolen is onderdeel van het molennetwerk Kempen-Broek en profileert zich hier in de

ruime regio mee.

3. De vrijwilligers beschikken niet over de middelen voor de internetaansluiting.
De kosten voor de internetaansluiting (eenmalig ca € 1.200,-) gaan de mogelijkheden van
de vrijwilligers ver te boven. De kosten zijn overigens relatief hoog omdat de molen buiten
de bebouwde kom ligt en geen gebruik kan maken van een woonhuisaansluiting.
De abonnementskosten zijn wel op te brengen uit de giften aan de molen en

sponsorbijdragen.

Kanttekeningen en risico's

Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2018 is motie V.M.3 om de

internetaansluiting te laten aanleggen en de lasten te dekken binnen programma 5 cultuur
en erfgoed niet aangenomen. Met name de mogelijke precedentwerking was hierbij
doorslaggevend.
Denkbaar is dat ook andere molens voor aanleg van internet in aanmerking willen komen.
Bij molen de Nijverheid bijvoorbeeld zijn een molentuin en bakhuis aangelegd. Daarmee
wordt de kringloop van het graan, via meel tot gebakken product gcïllustreerd. Deze

molen, en ook de andere gemeentelijke molens, liggen echter in de bebouwde kom en

trekken duidelijk minder bezoekers dan de St. Annamolen van Keent.
Ander aandachtspunt is dat de Molenstichting Weerterland formeel de beheerder is van de

vier gemeentelijke molens. Het A-Team van de St. Annamolen heeft dit verzoek bij de
gemeente ingediend. De rolverdeling tussen beide partijen is niet geheel duidelijk. Wel

tekent zich de tendens af dat de bemensing van de vier verschillende molens steeds meer
zelfstandig wordt. Indien dit in goed overleg en harmonie gebeurt, is dit goed werkbaar.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten voor de internetaansluiting, circa € t.2OO,--, kunnen ten laste worden gebracht
van het uitvoeringsprogramma van de Natuur- en Landschapsvisie (P81000612
kostencategorie 6333000).

Duurzaamheid

De molen die op windkracht draait, is een toonbeeld van duurzaamheid. Duurzaamheid
staat centraal bij vele activiteiten die op de molen georganiseerd worden (o.a. bloemrijke
molenberg, landelijke imkerdag, deelname Nacht van de nacht). Projecten worden
uitgevoerd, zoals bijen bij de molen, bloemrijke molenberg en de bouw van
insectenhotels. Hiermee wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan duurzaamheid,
biodiversiteit en het verspreiden van kennis op dit vakgebied.

Uitvoering/evaluatie

De aanleg wordt door een professionele partij uitgevoerd, Het klusteam van de molen zal
alle bijkomende werkzaamheden verzorgen.
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Comm u n icatie/ participatie

De aanvragers in kennis te stellen van uw besluit via bijgevoegde antwoordbrief.
De raad te informeren via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Roel Hardij (R&E - Vastgoed), Theo Huijbers (PPS - Projecten) en Werner Mentens en
Lizette Koopmans (R&E - Beleid).

Extern:

Vincent van den Berg namens het A-Team van de St. Annamolen Keent.

Bijlagen:

Brief A-Team St. Annamolen d.d. 24 augustus 2018
Concept antwoordbrief
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