Aan alle inwoners van Catsop
Betreft: zonnepanelenpark Sickendaelweg (Hoogkuil)

Catsop, 15 juni 2021

.
Beste medebewoners,
De tijd vliegt.
Het is alweer bijna een half jaar geleden dat Julie Meijers ons geïnformeerd heeft over
haar initiatief om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid bij de vergadering
Grondgebiedzaken van de gemeente Beek. Vervolgens is een petitie met meer dan 900
handtekeningen aangeboden bij de Raadsvergadering van Beek inzake
gebiedsaanwijzing zonneparken. Ook de gemeente Stein heeft vooraf haar bezwaren bij
de gemeente Beek kenbaar gemaakt. Helaas: de raad van Beek heeft hier geen
rekening mee gehouden.
Initiatiefgroep.
Als raadslid van de gemeente Stein wil en kan Jullie Meijers rondom deze problematiek
niet op verschillende niveaus actief zijn. Daarom zijn ondergetekenden rond de tafel
gaan zitten om samen te bezien hoe nu verder. Met deze brief willen wij jullie, in
willekeurige volgorde, informeren over een aantal zaken die zich vanaf januari tot nu
hebben voorgedaan.
Gemeenteraad Stein.
In de gemeenteraadsvergadering van 29 april is unaniem een motie aangenomen waarin de
raad het college verzoekt contact op te nemen met het college van Beek om af te zien van
de plannen tot aanleg van de zonneweide op de locatie aan het Sieckendael. Daarbij is ook
opdracht gegeven alle mogelijke (juridische) middelen daarvoor in te zetten.
Vooraf.
We hechten er veel waarde aan op te merken dat wij voorstanders zijn van zonneenergie. Wij onderschrijven de noodzaak van reductie van CO2 en dientengevolge het realiseren
van een energietransitie. Toch hebben wij bezwaren tegen een groot zonnepanelenpark in het
genoemde gebied omdat het realiseren hiervan ten koste gaat van landbouw- en/of natuurgrond.
Naar ons idee zijn er echter onvoldoende alternatieven gewogen: daken van bedrijfspanden,
woningen en het terrein bij MAA. Dit terrein gebruiken voor een zonneweide ligt nog wel het
meest voor de hand. Zeker nu ook landelijk steeds meer stemmen opgaan de schaarse gronden
in Nederland te behouden voor natuur en milieu.
Deskundig advies.
Nu de gemeente Beek het gebied nabij de Sickendael (Hoogkuil) definitief heeft
aangewezen als mogelijke locatie voor een zonnepanelenpark is hiertegen ageren alleen
mogelijk via in de Algemene wet bestuursrecht vastgelegde regels. Daarom was het niet
moeilijk direct te concluderen dat we hier specifieke deskundigheid bij nodig hebben en
wel van een jurist gespecialiseerd in bestuursrecht. Hiervoor hebben we contact gelegd
met Mw. Mr. Marleen van Aken die ons een eerste preadvies gegeven heeft.
Tegen de door de raad vastgestelde beleidsnotitie bestaat geen mogelijkheid voor het
indienen van bezwaar en/of beroep. De rechtsmiddelen die openstaan zijn de
rechtsmiddelen tegen de wijziging van het bestemmingsplan en de aanvraag voor een
omgevingsvergunning. Zodra de initiatiefnemers(NaGa Solar/fam. Roebroek) hiertoe een
verzoek indienen bij de gemeente, zijn er de volgende middelen:

 Inbrengen van zienswijzen
 Beroep
 Hoger beroep
Er is een ruimhartig nationaal en regionaal beleid voor zonne-energie. Welke locaties
hiervoor in aanmerking komen bepaalt een gemeente zelf. Binnen de gemeente zijn er
meerdere locaties beschikbaar. Waarom dan kiezen voor een zonnepanelenpark in
Sickendael? Het is aan ons om onze stem hierbij te laten horen. Dit kan wanneer de
gemeenteraad van Beek de daarvoor vereiste besluitvorming gaat nemen.
Informatie over het zonnepanelenpark.
De familie Roebroek is voornemens het perceel (groot 15 ha) te beleggen met (10 ha)
panelen. Voor de voorbereiding en uitvoering heeft ze aan NaGa Solar te Maastricht
opdracht gegeven haar hierbij te ondersteunen. Er is via een webinar een informatieavond
geweest op 19 april jl. en informatie met verstrekte antwoorden op de vragen is te vinden
op; https://solarparkbeek.nl
Stichting Rondjom ’t Bluuske en de Buurtvereniging.
Stichting ’t Bluuske heeft naast het instandhouden van de kapel ook in haar doelstelling
staan de landschappelijke waarde rondom Catsop te verbeteren en/of te behouden. Naar
aanleiding van deze in de statuten opgenomen opdracht heeft er binnen het bestuur een
afweging plaatsgevonden hoe te reageren op het aanwijzen van het gebied door de
gemeente Beek. Besloten is de gemeente Beek te laten weten dat Stichting ’t Bluuske
bezwaar maakt tegen het besluit omdat het te vroeg is nu reeds agrarisch grondgebied
beschikbaar te stellen voordat alle alternatieven voldoende gewogen zijn. Tevens is het
besluit genomen waar mogelijk hierin samen met de buurtvereniging op te trekken en heeft
dienovereenkomstig gezamenlijk overleg plaatsgevonden. Het bestuur van de
buurtvereniging wijst er terecht op dat zij in hun handelen afhankelijk zijn van wat de leden
in meerderheid hiervan vinden. Dit zal ongetwijfeld tijdens een volgende ledenvergadering
aandacht krijgen. Zowel het bestuur van ’t Bluuske als het bestuur van de buurtvereniging
wijzen op het door de gemeenteraad van Stein genomen besluit en stellen voor deze
ontwikkeling af te wachten.
Oproep.
Het is volstrekt logisch dat we op grond van het raadsbesluit van Stein de ontwikkeling
afwachten. Maar we willen proactief blijven en zeker omdat we waar mogelijk een bijdrage
willen leveren aan de noodzakelijke energietransitie. Zijn er bewoners in Catsop die hierin
willen meedenken dan horen wij dat graag. Neem dan met een van ons contact op.
Zodra er nieuwe informatie is die van belang kan zijn, dan zullen wij jullie via de
buurtvereniging Catsop informeren. Vanaf deze plaats bedanken wij het bestuur hiervoor.
Vriendelijke groet,
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