Beste inwoners van Catsop,
Jullie hebben massaal gehoor gegeven aan mijn oproep om de gemeente Beek met klem te
verzoeken het gebied aan het Sickendael alsnog uit te sluiten als locatie voor zonnepanelenweides.
Het totaal van de petitie: 907 keer een schriftelijk of digitaal appèl op de Beekse gemeenteraad.
Daarvoor heel veel dank; Catsop heeft van zich laten horen!
Waar staan we nu?
De besluitvorming is verlopen zoals gevreesd. De uitgestippelde koers is voor wat betreft de percelen
aan het Sickendael doorgezet. Dat lag wel in de lijn der verwachting, maar is evengoed
teleurstellend. Het finale besluit is donderdag 4 februari genomen, waarbij tot 2025 enkel een
uitzondering gemaakt wordt voor het gebied rond Genhout.
De gemeente Beek heeft wel gehoor gegeven aan het appèl van de eigen bevolking, maar is niet
gevoelig gebleken voor de stem vanuit Catsop, Elsloo en omstreken.
De verwachting is dat de vergunningsaanvraag voor het leggen van een zonnepanelenpark in het
Sickendael binnenkort ingediend wordt bij de gemeente Beek.
Op grond van het vastgestelde beleid staat voor de gemeente Beek dan feitelijk niets meer in de weg
om die vergunning af te geven. De aanleg door een commercieel bedrijf kan starten na verleende
vergunning. Mochten toekomstige landelijke of provinciale richtlijnen tot nieuwe inzichten leiden of
dwingen, dan is dat waarschijnlijk helaas te laat voor Catsop.
Met het genomen besluit komt er ook een einde aan de mogelijkheden van de politieke
beïnvloeding, een weg die ik een hele tijd bewandeld heb voor Catsop.
Nu breekt er een andere formele, juridische fase aan. Tegen een vergunningsbesluit van een
gemeente staat bezwaar en beroep open, hetgeen (de start van) een bouwproces flink in de weg kan
zitten. Soms leidt uitstel ook tot afstel, maar dit is een lange, en onzekere weg via gerechtelijke
procedures waarvan de uitkomst vooraf ongewis is. Een procedure die bovendien die niet zonder
kosten is.
Deze procedure doe je bij voorkeur samen met anderen en met partijen (bijv. natuurorganisaties) die
vaker met dit bijltje hakken. Het is belangrijk om voordat deze weg gekozen wordt, een inschatting te
maken of mensen of instellingen de bereidheid hebben dit samen te doen.
Ik had ons allemaal een beter resultaat gegund en gewenst, maar Beek is een autonome gemeente
die haar eigen weg heeft gekozen.
Nogmaals veel dank en een hartelijke groet,
Julie Meijers
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