
26 april 2021

MOTIE vreemd aan de orde van de dag

(ex artikel 37 Reglement van Orde)

Oordeelsvormende en besluitvormende vergadering d.d. donderdag 29 april 2021.

Onderwerp: Voorgenomen Solarpark Hoogkuil Beek (langs westkant A2 grenzend aan Catsop)

De gemeenteraad van Stein in vergadering bijeen d.d. donderdag 29 april 2021.

Constaterende dat:

- De gemeenteraad van Beek akkoord is gegaan met hun beleidsplan zonneweides
- Als een van de zoekgebieden het Sickendael, tussen Beek en Catsop, aangewezen en door de 

gemeenteraad van Beek akkoord bevonden is
- Dit Beeks grondgebied is maar eveneens de “achtertuin” van onze kern Catsop is
- Het perceel 15 ha groot is en men voornemens is dit vol te bouwen met 21000 zonnepanelen
- Er een procedure tot wijziging bestemmingsplan noodzakelijk is
- Exploitant Solarpark Beek BV, projectontwikkelaar NaGa Solar BV en perceeleigenaar 

landbouwbedrijf Roebroek BV geen boodschap hebben aan de bezwaren en argumenten tot 
nog toe (schade voor flora en fauna, zichtschade mensen is kern Catsop, 
afwateringsprobleem vanuit betreffend hoger gelegen gebied richting Stein e.d.) 

- Er naar alle waarschijnlijkheid meerdere plekken in Beek geschikt zijn voor deze bestemming 
(MAA, terreinen Rijkswaterstaat) maar deze nog niet voldoende zijn onderzocht

Overwegende dat:

- De aanzienlijke nadelige gevolgen grotendeels alleen voor rekening van Stein zijn.
- De gemeente Beek onvoldoende aandacht voor de grenssituatie heeft.
- Veel inwoners van Catsop zich via een petitie hebben uitgesproken tegen de aanleg van de 

zonneweide.
- Gezien het bovenstaande het belang van de gemeente Stein rechtstreeks betrokken is in de 

bestemmingsplan procedure wat ons tot belanghebbende maakt

Verzoekt het college om met het college van Beek in contact te treden, de grote gevolgen voor Stein 
duidelijk te maken, en hun als goede buren op te roepen om van deze plannen af te zien. 
Daarnaast alle mogelijke (juridische) middelen in te zetten om te voorkomen dat genoemde 
zonneweide aangelegd wordt. 



Tenslotte wenst de raad op gezette tijden geïnformeerd te worden over de genomen stappen en de 
reacties daar op.

En gaat over tot de orde van de dag.
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