Maar, waar komt dan dat “vreemde” krantenartikel vandaan dat suggereert dat Genhoutenaren die
zonneweide graag willen??

Er heeft een interview met een journalist van de Limburger plaatsgevonden. Tijdens het gesprek werd – in
verband met de subsidieaanvraag - de vraag gesteld of er een reactie was gekomen op het eerder vermelde
artikel in Oos Nuuts of op het projectvoorstel zelf. Antwoord was: er is geen reactie binnengekomen. Er
is dus niet gezegd dat de bewoners van Genhout het eens zijn met het aanleggen van een zonneweide.
Op onjuiste interpretatie van bovenstaande opmerking door de redactie van de Limburger is de titel van
het krantenartikel “Genhoutenaren willen eigen zonneweide” gebaseerd. Om echt te weten of je iets wilt,
is het belangrijk te beseffen wat het inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn en in hoeverre je dit zelf kunt
beïnvloeden. En daarvoor was de subsidieaanvraag voor de haalbaarheidsstudie bedoeld, er is dus zeker niks
in kannen en kruiken!
Wat heeft dit ons geleerd?

De communicatie heeft ons veel “verkeerde” parten gespeeld. De gevolgen waren desastreus, zowel voor
het burgerinitiatief, als voor enkele vrijwilligers op persoonlijk vlak (met soms ronduit beschamende en
daardoor onaanvaardbare reacties). Laten we met elkaar in gesprek blijven en samen zorgen dat we, met
betrekking tot mogelijke zonneweides, over 10 jaar op de plek zijn, waar we als burgers van Genhout samen
hopen te zijn. Alle informatie is openbaar en praat a.u.b. mee, binnen de grenzen van respect naar elkaar.
Wat hier mis ging, heeft te maken met het thema “zonneweides in Genhout”, niet met de overige projecten
van het burgerinitiatief Genhout voor Gek. Hier worden mooie dingen bedacht en bereikt. Het zou ontzettend
zonde zijn als de twee jaar inzet door veel van onze eigen bewoners, door deze kwestie teniet zou worden
gedaan, enkel door desinformatie waarop een aantal inwoners zich gebaseerd heeft.
Middels deze flyer hopen we u opheldering te geven over de veelbesproken gang van zaken, omdat we
vanwege Corona geen dorpsbijeenkomst kunnen organiseren. Alle informatie staat openbaar op www.
genhout.nl en voor respectvolle discussies kunt u altijd bij onze vrijwilligers terecht.
We hopen u binnenkort de “dorpsvisie” met betrekking tot de verschillende projecten aan te kunnen bieden,
nodigen iedereen uit om aan te sluiten bij projecten waar u graag over meepraat en hopen met zijn allen
verder te kunnen bouwen aan een mooi en bloeiend Genhout in de toekomst.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u volgend emailadres gebruiken: info@genhout.nl.
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GENHOUT; ZO GEK NOG NIET!
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ZONNEWEIDE;
GENHOUT BESLIST ER ZELF OVER!
Beste bewoners van Genhout,
Het zal niet aan uw aandacht zijn ontsnapt; er is veel rumoer ontstaan over een krantenartikel, waarin de
onjuiste suggestie werd gewekt dat alles in kannen en kruiken was dat er een zonneweide tegen de
dorpsgrens van Genhout komt. Dat vraagt toch wel enige opheldering!
In het najaar van 2019 is een enquête uitgevoerd om bij u te peilen waar behoefte aan initiatieven voor
onderhouden en/of verbetering van de leefbaarheid in Genhout lagen. Tijdens de informatieavond in
december 2019 zijn de uitgangspunten en bedoelingen van het burgerinitiatief toegelicht. De volgende
thema’s (alfabetische volgorde) werden benoemd:
•

ACCOMODATIES

•

SAMENLEVEN

•

DUURZAAMHEID

•

WONEN

•
•

BUITENLEVEN

KUNST EN CULTUUR

•

VEILIGHEID

Wie actief wilde deelnemen, of enkel op de hoogte wilde blijven, kon dat hier aangeven. In het voorjaar vond
een vervolgbijeenkomst plaats en werden binnen de verschillende thema’s projectgroepen gevormd, waarin
groepjes burgers uit Genhout zich hebben samengepakt om projecten ter verbetering van de leefbaarheid in
Genhout verder uit te diepen en te realiseren.
En toen sloeg Corona toe. Alle activiteiten in Nederland kwamen nagenoeg tot stilstand en dus ook de
bezigheden van de eerder genoemde projectgroepen. Eind mei hebben we de draad weer opgepakt, want
de positieve flow wilden we vasthouden en de ideeën niet laten verzanden. Communicatie middels grote
bijeenkomsten was nog onmogelijk, maar er wordt gewerkt aan een Dorpsvisie, waarin de ideeën van de
verschillende enthousiaste projectgroepen aan Genhout gepresenteerd kunnen worden.
In één van de projectgroepen van dit burgerinitiatief, de projectgroep DUURZAAMHEID ontstond het idee
om in te haken op een rapport van de gemeente Beek uit 2017: ‘De Knop Om’. In dit rapport wordt de
klimaatdoelstelling van Beek gesteld om in 2030 elektrisch neutraal te zijn, wat gerealiseerd dient te worden
door aanleg van 35 hectare zonneweides binnen de grenzen van de gemeente Beek. Recent stond een
uitwerking van dat beleid ‘Omgevingsplan voor zonneparken de gemeente Beek’ op de agenda van de Raad.
Daarbij zijn door de gemeente verschillende zoekgebieden uitgezet, waarvan een groot gedeelte rondom
Genhout ligt.

Daarbij komt dat door een Genhouts agrarisch bedrijf bij Printhagen aan het bedrijf Nagasolar 22 ha is
aangeboden voor de ontwikkeling van een zonnepark. Dit gegeven alsmede het beleid van de gemeente
om zonneparken te ontwikkelen bracht de groep Duurzaamheid op het idee om dan zelf maar eens op
onderzoek uit te gaan.
De doelstellingen van de groep duurzaamheid binnen het Burgerinitiatief werden:
1) Een studie uitvoeren, waarin wordt gekeken of zo’n zonneweide ergens in de omgeving van Genhout
überhaupt haalbaar is, en die een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen en Genhout op het gebied
van elektriciteitsvoorziening zelfvoorzienend kan maken.
2) Als er een zonneweide in Genhout komt, kan dit dan ook een financieringsbron zijn voor Genhout zelf,
zoals voor de uitvoering van door onze eigen burgers gewenste Genhoutse projecten? Oftewel, kunnen
we dan niet alleen de lasten, maar ook de lusten naar ons toe trekken?
3) Stel dat bovenstaande mogelijk is, hoe voldoe je dan aan de voorwaarde dat een zonneweide
landschappelijk goed inpasbaar moet zijn?
Voorlopig is uitgegaan van een zonnepark van 10 ha.
Om na te gaan of een en ander realiseerbaar was, is een aanvraag voor een subsidie voor een uit te voeren
haalbaarheidsstudie ingediend bij de gemeente Beek.
Maar nu komt het belangrijkste: zowel in het artikel in Oos Nuuts (24-7-2020) alsook in het projectvoorstel
m.b.t. de haalbaarheidsstudie staat zeer uitdrukkelijk beschreven dat mocht de haalbaarheidsstudie een
positief resultaat opleveren, dit resultaat aan Genhoutse burgers zou worden voorgelegd. Die beslissen
of de zonneweide er komt, ja of neen.

