
 

 

Enquête zonneweides Asenray Oost 
In de door de gemeenteraad van Roermond in 2020 geaccordeerde Studie Energiepotentieel 
gemeente Roermond en het daarbij behorende, in februari 2021 vastgestelde 
Afwegingskader, werd het gebied in Asenray, gelegen langs de grens met Duitsland, niet 
alleen aangewezen als mogelijke locatie voor windturbines, maar ook voor de eventuele 
realisatie van zonneweides. 

De windmolens komen er niet, althans niet aan de Nederlandse kant van de grens, maar dat 
wil zeggen dat het plan voor zonneweides een extra boost heeft gekregen. Roermond zal 
immers toch haar aandeel moeten leveren in het kader van de energietransitie. 

Op onderstaand kaartje is aangegeven hoe men zich dat voorstelt, waarbij allereerst 
gekeken zal worden naar het gebied met de letter A en zo verder.  

 

 

 



Inmiddels hebben we begrepen dat Enexis de capaciteit op het transformatorstation 
Maalbroek heeft uitgebreid, waardoor aansluiting op dat station van zonneweides mogelijk 
is geworden en de komst daarvan opeens heel actueel. 

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen is een aantal commerciële firma’s actief 
en zijn al landeigenaren in de aangewezen sectoren benaderd. 

De vraag die voorligt is of de inwoners van Asenray dit gewoon moeten laten gebeuren of 
dat we actief gaan participeren in dit verhaal. 

Er zijn een aantal opties, die we aan u middels deze enquête willen voorleggen. 

Door de letter vóór de stelling te omcirkelen, geeft u uw mening kenbaar. 

 

 

A. Ik wil niet dat er zonneweides worden aangelegd in de aangewezen gebieden.  

Als A geen haalbare kaart blijkt dan zijn er nog twee opties: 

 
B. Ik ben akkoord met de ontwikkeling van zonneweides door commerciële partijen, 

waarbij enkel het energiebedrijf en de landeigenaren financieel voordeel hebben. 
 

C. Ik ben niet tegen zonneweides op zich, maar wil dat deze ontwikkeld worden door 
een energiecoöperatie, waar inwoners van Asenray zelf ook lid van kunnen worden 
en waarbij een deel van de opbrengst ter beschikking wordt gesteld aan de 
gemeenschap. 
 

De ingevulde enquêtes graag retourneren vóór 8 februari 2022 op het redactieadres van ‘t 
Blaedje (Dorpsstraat 67) of bij een van de Comitéleden. 
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