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Grashoek, gemeente Peel en Maas – 15 maart 2022

Baanbrekend lokaal duurzaamheidsproject uit het Limburgse
Grashoek wint eerste prijs in interprovinciale subsidie aanvraag!
Afgelopen week kregen de indieners van het Agroproject Grashoek – ‘Revitaliseren van het
platteland door zelfsturing Grashoek’ geweldig nieuws! De inwoners van Grashoek, enkele
bedrijven en onderwijsinstellingen die samen een uniek project in Grashoek willen gaan
vormgeven hebben nu financiële middelen gekregen om hun omgeving te revitaliseren. In
het project gaan zij aan de slag met het lokaal organiseren van opwekking van hernieuwbare
energie door én voor de gemeenschap. Daarnaast willen zij met circa 11 aangesloten
agrarische bedrijven een uitstootreductie van 80% op ammoniak gaan realiseren. Deze
reductie wordt bereikt door bewezen technieken op een innovatieve manier te combineren.
Hierdoor krijgt de leefbaarheid rondom Grashoek een broodnodige positieve impuls.
Bovendien ontstaat een blauwdruk voor de aanpak van
de uitdagingen van
plattelandsgemeenschappen die gebruikt kan worden door heel Nederland. Het paradijs op
aarde mag dan volgens documentairemakers beginnen in Nederland, maar het startschot
wordt gegeven in Grashoek!
Lange Adem
Het project is eerste geworden bij de subsidie uitschrijving van het Interbestuurlijk programma (IBP)
Zuidoostelijke zandgronden van de provincies Limburg en Noord Brabant. Dit IBP wordt toegekend aan
projecten die baanbrekend zijn. In de 4 jaar die een enthousiaste groep plattelandsverbeteraars uit de
gemeenschap van het dorpje Grashoek al bezig zijn met dit project, zijn de plannen steeds realistischer
geworden. Met de aanvraag voor de subsidie afgelopen september en de toekenning hiervan
afgelopen week is een belangrijke mijlpaal bereikt en kan een consortium van partijen aan de slag om
de laatste hordes te nemen voor de realisatie van het project!
Het was even wennen voor de jury dat het initiatief vanuit de gemeenschap zelf kwam. Voor de leden
van de projectgroep is dit echter verre van vreemd. De Peel is altijd een regio is geweest waar pioniers
nodig waren en doodgewone burgers het voortouw namen. Bovendien staat de gemeente Peel en
Maas wijd en zijd bekend als een plek waar zelfsturing en sociale innovatie gestimuleerd worden en
waar de inwoners op tal van thema’s zelf de handschoen oppakken. Duurzaamheid en inclusiviteit
staan hierbij centraal. Dit heeft zelfs onze Koning in het verleden al met eigen ogen kunnen zien en
ervaren.
Wilt u meer weten over dit mooie project kijk dan ook eens op het filmpje van de lokale coöperatie
Grashoek duurzaam: Coöperatie Duurzame Energie Grashoek
Meer weten? Neem contact op met de Voorzitter van de commissie Duurzaamheid Grashoek Frits
Verlinden: 06-29041988 of Voorzitter Energiecooperatie Duurzame energie Grashoek, Eddy Thewis.

