Project Zonneweide Genhout
In het kader van het burgerinitiatief Genhout voor GEK zijn
veertien projecten benoemd.
Eén daarvan is de ‘Zonneweide Genhout’. Doel van het
project is een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de
aanleg van een zonnepark van meerdere hectares. Die
Zonneweide zal eigendom moeten worden van de Genhoutse
burgers. Als de resultaten van de haalbaarheidsstudie positief
zijn beslissen de Genhoutse burgers of de zonneweide er
komt ja of neen!
Uitgangspunten voor een positieve uitkomst van de haalbaarheidsstudie zijn dat de
zonneweide:
1) Een bijdrage levert aan zelfvoorziening van Genhout op het gebied van elektrische
energie;
2) Een financieel rendement geeft waarmee andere Genhoutse projecten de komende
jaren (mede)gefinancierd kunnen worden;
3) Landschappelijk goed inpasbaar is;
4) De burgers van Genhout eigenaar kunnen worden van de Zonneweide zonder dat er
grote financiële drempels zijn.
Er is een werkgroep gevormd bestaande uit Michael Dols, Ger Lemmens, Ad Laeven en Jan
Bijen. Er wordt samengewerkt met NaGasolar, een Limburgse ontwikkelaar van
zonneparken.
Het project past in het door de Gemeenteraad van Beek vastgestelde Klimaat- en
Energiebeleidsplan 2017-2023 “De Knop OM”. Volgens dit plan zou Beek energieneutraal
moeten worden. Met het Genhoutse plan zou aan dat doel een flinke bijdrage kunnen
worden geleverd.
Bovendien sluit het plan goed aan op het Klimaatakkoord, waarin gesteld wordt dat er bij
duurzame energieopwekking aan land, voor tenminste 50% van burgerparticipatie sprake
zou moeten zijn.
Landelijk zijn er aan de gemeenten taakstellingen opgelegd voor het opwekken van
duurzame energie. In dat kader stelt in september de Gemeenteraad van Beek
zoekgebieden vast waar zonneparken zouden kunnen komen. De eventuele zonneweide
Genhout moet liggen in die gebieden.
Wij willen dat de Genhoutse burgers als het gaat om zonneparken nabij ons dorp daarover
zelf kunnen beslissen.
Genhout voor GEK heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente om de kosten van de
haalbaarheidsstudie te dekken.
Denk en beslis mee!

