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HOEVE PRINTHAGEN

Burgers Genhout willen zonneweide
Burgerinitiatief Genhout voor GEK heeft de gemeente Beek om 45.000 euro
steun gevraagd voor een haalbaarheidsstudie naar een zonneweide. Ze willen in
een gebied van tien hectare zonnepanelen plaatsen.
DOOR PAUL DOLHAIN

De zonneweide zou moeten komen bij Hoeve Printhagen. Dit gebied is ook door de
gemeente aangewezen als zoekgebied. In totaal moet in Beek 35 hectare grond worden
bedekt om in 2030 energieneutraal te zijn. Die doelstelling heeft de gemeenteraad in
2017 unaniem uitgesproken. Donderdag beslist de raad in welk van de drie
zoekgebieden verder onderzoek wordt gedaan.

Dorpsvisie
Genhout loopt met het plan vooruit op die beslissing. „We weten dat de ligging van
Genhout ideaal is voor een zonneweide, ondanks dat eigenlijk niemand zo’n weide
graag ziet komen”, vertelt voorzitter Maarten Vonhögen van Genhout voor GEK. „In
het dorp hebben we daarom gesproken over de mogelijke komst.” Binnenkort
presenteert het burgerinitiatief haar dorpsvisie. Daarin staan een rits initiatieven
benoemd, die bewoners gerealiseerd zouden zien. Ze variëren van de ontwikkeling van
het buitengebied tot voldoende woningen voor starters en ouderen.
„Sommige van de initiatieven zijn makkelijk te realiseren, anderen kosten veel geld”,
vertelt Vonhögen. Daar kan de zonneweide in helpen. „Met de revenuen van de
zonneweide kunnen we deze initiatieven mogelijk maken.” Kartrekker van het plan is
Jan Bijen. „Als je met een plan komt, moet je zorgen voor voldoende draagvlak.
Doordat het geld nu rechtstreeks doorstroomt naar de inwoners, is zo’n zonneweide
ineens veel aantrekkelijker.”

Haalbaarheid
Samen met het bedrijf NaGa Solar wordt een gebied van tien hectare bedekt met
zonnepanelen. De helft van de opgewekte zonne-energie gaat naar de Genhoutse
bevolking. De andere helft is voor NaGA Solar, het bedrijf dat de expertise en panelen
levert. „We hebben de gemeente gevraagd om de helft van het bedrag voor een
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haalbaarheidsstudie te betalen.” De andere helft (45.000 euro) wordt betaald door
NaGa Solar. Volgens voorzitter Vonhögen is er in het dorp nog geen wanklank te
horen over het plan. „De kans dat er een zonneweide gaat komen is heel groot, dan
kun je er maar beter zelf wat over te zeggen hebben en er aan verdienen.”
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