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Terugblik: informatieavonden september en oktober
Eind september en begin oktober heeft het verkenningsteam vijf bewonersavonden georganiseerd voor
de verschillende kernen binnen de gemeente Horst aan de Maas. Tijdens deze avonden zijn de
resultaten van de verkenning gedeeld en is er een gesprek gevoerd met de aanwezigen. De
onderwerpen die tijdens deze gesprekken aan bod zijn gekomen waren divers. De onderwerpen die de
inwoners nu ter sprake brachten waren een waardevolle toevoeging op de eerdere bijeenkomsten en
keukentafelgesprekken die wij met diverse bewoners hebben gevoerd. Er zijn zorgen geuit over
natuurbehoud, de gezondheid van mensen, de leefbaarheid die onder druk staat in de gebieden en de
ontwikkelingen van landbouw. Een wezenlijk aantal van de aanwezigen heeft aangegeven bezwaren te
hebben tegen de komst van zonneweides en een windpark. Men snapt dat gemeente Horst aan de Maas
een opdracht heeft op het gebied van duurzaamheid. Maar de uitwerking hiervan willen ze liever niet
naast hun woning of in hun directe woonomgeving.
De inwoners beseffen dat er een opgave ligt, ook voor de uitdagingen die er momenteel in het gebied
aanwezig zijn. Er zijn daarom veel goede ideeën en suggesties gegeven rondom innovatie of hoe
grootschalige energieprojecten een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en
de omgeving. Inwoners hebben begrip voor het voorstel om, vanuit een integrale gebiedsontwikkeling,
in beide gebieden verder te onderzoeken wat de mogelijkheden voor zonneweides en een windpark
zijn. Er bleek weinig steun voor de aanleg van enkel zonneweides of een windpark zonder een duidelijke
overkoepelende gebiedsvisie voor het gebied. Ook wordt veel waarde gehecht aan lokaal
eigenaarschap en het coöperatief ontwikkelen van zonneweides en een windpark.
De informatieavonden zijn goed bezocht, dank u wel hiervoor:
Evertsoord:
Grubbenvorst:
America:
Melderslo:
Kronenberg:

25 aanwezigen en 17 aanwezigen via de livestream.
36 aanwezigen
21 aanwezigen
35 aanwezigen
11 aanwezigen

Kon u niet bij één van de avonden aanwezig zijn, maar heeft u wel nog een vraag? Stuur dan een email
naar ons emailadres: info@energielandschaphorstaandemaas.nl en dan nemen we contact met u op
over uw vraag.

Vervolg gebiedsverkenning
Op maandag 15 november heeft het college van Burgemeester en Wethouders de resultaten van de
Gebiedsverkenning gelezen. Op basis hiervan stelt het college aan de gemeenteraad voor om de
verkenning te verbreden en te verdiepen door voor ieder zoekgebied een integrale gebiedsvisie op te
stellen. Eén gebiedsvisie voor het aangepaste verkenningsgebied A73/ Maaslijn en één gebiedsvisie
voor het verkenningsgebied de Mariapeel. In deze gebiedsvisies worden er meerdere opgaven/
ambities meegenomen dan enkel grootschalige energieprojecten. Er wordt ook gekeken naar
bijvoorbeeld natuurontwikkeling, de landbouwtransitie, stikstofproblematiek, het verbeteren van de
leefbaarheid, ontwikkelingen in de toeristische/ recreatieve sector en paardensport. In het najaar van
2022 worden deze gebiedsvisies dan voor vaststelling voorgelegd aan de raad zodat zij dan een
definitieve beslissing kunnen nemen voor de gewenste ontwikkeling van beide gebieden.
Lees hoe het vervolg eruit ziet op de volgende pagina.

Hoe ziet het vervolg er uit?
Op 7 december is er een voorbereidende raadsvergadering waar de gebiedsverkenning op de
agenda staat. Op 21 december wordt de verkenning tijdens de raadsvergadering besproken en zal de
raad een besluit nemen over het vervolg. Beide vergaderingen zijn digitaal te volgen. Klik op de
volgende link om bij de kalender en live-uitzending te komen: Vergaderingen
Ook de volledige rapportage van de gebiedsverkenning kunt u vinden op onze website door te klikken
op de volgende link: Rapportage en overige documenten
Wanneer het verkenningsteam, in opdracht van de raad, na 21 december verder gaat met het
uitwerken van de gebiedsvisies dan wordt u daar uiteraard weer bij betrokken.
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Bedankt voor uw bijdrage!
Een belangrijk resultaat van de verkenning is dat er intensief gesproken is met inwoners,
grondeigenaren, bedrijven en andere stakeholders in de twee zoekgebieden. Het is niet altijd
eenvoudig om met elkaar in gesprek te gaan over een mogelijk windpark of zonneweide. In diverse
gebieden in Nederland heeft dit bijvoorbeeld geleid tot maatschappelijke onrust waar veel emoties,
onbegrip en verdeeldheid binnen de gemeenschap ontstond. Dit maakt de communicatie lastig en
complex. We hebben ervaren dat belangen soms zeer verschillend zijn.
De open benadering van deze verkenning is nieuw en een belangrijke leerschool gebleken. Vanwege
de coronapandemie hebben we een breed pakket aan communicatiekanalen ingezet. Zoals digitale
informatiebijeenkomsten, kleinschalige fysieke bijeenkomsten, projectwebsite, nieuwsbrieven,
vragenlijst, berichten via dorpskrantjes, gesprekken aan de keukentafel en een-op-een contact via
telefoon en email. Toch bleek het lastig mensen altijd op elk moment goed te informeren. Gelukkig was
het vanaf mei 2021 mogelijk om binnen de coronamaatregelen, (kleinschalige) fysieke bijeenkomsten te
organiseren. Dit heeft de communicatie sterk verbeterd.
Op 21 december 2021 zal de gemeenteraad van Horst aan de Maas de rapportage van de verkenning
en de voorstellen voor een mogelijk vervolg, bespreken. Als verkenningsteam adviseren we de
gemeente om het gesprek te blijven voeren met haar inwoners. Bij deze wil ik iedereen bedanken die
heeft geparticipeerd in deze verkenning. Het is nu aan de gemeenteraad om te bepalen wat de
vervolgstappen gaan zijn.
Heeft u ondertussen nog vragen of opmerkingen inzake de verkenning? Neem dan gerust contact met
ons op via info@energielandschaphorstaandemaas.nl.
Namens het verkenningsteam,
Frank van Bussel

