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Het is ons een genoegen U uit te nodigen voor de werkconferentie over de vestiging in
Gennep van een duurzaam energiepark op De Brem in Heijen. Deze werkconferentie
vindt plaats op 17 april 2013 in gemeenschapshuis D'n Toomp, Lijsterbesstraat 10, 6598
AW Heijen. De bijeenkomst begint om 19:30 uur; u bent welkom vanaf 19:15 uur.

Op 18 februari jl. heeft de Gennepse gemeenteraad besloten om een haalbaarheidsstudie
te laten doen naar een duurzaam energiepark op De Brem. De plannen voorzien in de
plaatsing van ca. 75.000 zonnepanelen op de bijna 28 hectare van het als bedrijventerrein
bedoelde stuk grond. Daarmee zou het veruit grootste zonnepark van Nederland ont-
staan. Voor de exploitatie van de opgewekte stroom is de oprichting van een energieco-
operatie in de plannen opgenomen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de hele bevol-
king van de gemeente Gennep bij deze onderneming te betrekken, als lid/aandeelhouder
van de coöperatie en als afnemer van de opgewekte stroom. Naar verwachting zal deze
echt groene stroom geleverd kunnen worden tegen prijzen, die kunnen concurreren met
die van andere ‘groene' aanbieders.

In het raadsvoorstel, dat uit de Gennepse politiek afkomstig was, is vastgelegd dat de
politici zich zo snel mogelijk als uitvoerders terugtrekken. Wij zullen voorlichting geven
over de plannen en een presentatie van de mogelijkheden die we nu zien. We zullen met
de aanwezigen in discussie gaan over de haalbaarheid van dit plan. En het is de bedoeling
dat uit deze werkconferentie een stuurgroep voortkomt die in de komende maanden de
verdere voorbereiding van zonnepark en coöperatie ter hand neemt: advies inwinnen bij
deskundigen, de belangstelling peilen van de burgers, verenigingen en ondernemers in de
gemeente, het oprichten van de coöperatie en het voorbereiden van de aanbesteding van
de zonneinstallatie. Voor deze stuurgroep zijn mensen nodig die – als vrijwilliger – tijd
willen steken in de realisatie van dit plan en die relevante ervaring en/of deskundigheid
hebben (bij voorbeeld juridisch, organisatorisch of technisch).

Meer dan wie ook weten wij dat dit plan nog veel haken en ogen heeft en dat de steun van
zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente een voorwaarde is voor het slagen ervan. We
hopen op uw aanwezigheid op 17 april a.s. om ook van uw kennis en kunde te kunnen
profiteren.
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Vanaf heden zullen wij de belangstelling om stroom af te nemen van de energiecoöperatie – mits die er komt
– inventariseren. Stuur een mailtje naar info@energiebrem.nl met daarin uw adres, het aantal personen van
uw huishouden en hoeveel stroom u ongeveer jaarlijks gebruikt. Ook als ondernemer, organisatie of
vereniging kunt u natuurlijk reageren.


