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----------------------------------------------------------------------------------------Dit verslag op hoofdlijnen is een weergave van de derde vergadering
van de werkgroep voor Zonnepark N18 Noord.
----------------------------------------------------------------------------------------Agenda:
1. Vorige bijeenkomst
o
Verslag
o
Actiepunten
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stand van zaken
Verkenning landschappelijke inpassing en ecologische versterking
Omgevingsfonds
Financiële participatie via Energiecoöperatie Haaksbergen
Planning
Rondvraag

1. Vorige bijeenkomst
•
Verslag is door iedereen ontvangen en akkoord bevonden. Het verslag is op de website geplaatst.
•
Actiepunten, de actiepunten van de vorige bijeenkomst de werkgroep worden kort doorlopen:
o Voorbereiding volgende werkgroep;
o Aanleveren voorbeelden omgevingsfonds;
o Nadenken invulling omgevingsfonds;
o Delen informatie agrovoltaïsch en artikel NMF met leden van de werkgroep.
Geconstateerd wordt dat de actiepunten zijn uitgevoerd.
2. Stand van zaken
•
De omgevingsmanager meldt dat de verwachting is dat de vaststelling van de Beleidsregels zonnevelden in de
gemeenteraadvergadering op 31 maart zal plaatsvinden. De initiatiefnemers hebben na vaststelling ca. 2
weken om hun ‘vooroverlegplan’ in te dienen.
•
Zoals vorige keer besproken, is er een flyer gemaakt om input te vragen voor mogelijke bestedingsdoelen van
het omgevingsfonds. Hier zal terug op worden gekomen tijdens de bespreking van het omgevingsfonds later
in het overleg.
3. Landschappelijke inpassing en ecologische versterking
•
De projectleider benoemt de aandachtspunten die de werkgroep benoemd heeft tijdens de vorige
bijeenkomst met betrekking tot de landschappelijke inpassing en ecologische versterking:
o Onderzoek dubbelgebruik, zoals schapen of bijen;
o Pas ten behoeve van de biodiversiteit kruidenrijk grasland toe;
o Probeer rekening te houden met zicht vanaf talud N739: ‘entree’ van Haaksbergen;
o Zicht op zonnepanelen vanuit erf grondeigenaar, zicht op groen;

CO2 afvang;
➔ IVN Haaksbergen: Dit punt kan mogelijk meerwaarde hebben voor het plan. Er zijn steeds meer
eisen waar de beplanting aan moet voldoen en toch voldoende CO2 afvang te hebben.
o Schakelstations – neem kleur olijfgroen mee.
Adviesbureau Eelerwoude heeft de input zoveel mogelijk en goed verwerkt in de Uitgangspuntenkaart. Deze
Uitgangspuntenkaart is ter voorbereiding op de vorige bijeenkomst van de werkgroep gedeeld met de leden
van de werkgroep. Ook de latere suggesties zijn doorgegeven aan Eelerwoude.
Bespreking schets van het inpassingsplan:
o De schets van het inpassingsplan wordt doorlopen, de wijzigingen ten opzichte van de vorige keer
worden besproken. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht ter hoogte van het beekdallandschap zodat
het zicht vanuit het erf op de paneelstelling wordt weggenomen.
o In de Beleidsregels zonnevelden van de gemeente Haaksbergen is opgenomen dat 50 meter vanuit de as
van de N18 moet worden vrijgehouden van zonnepanelen. De initiatiefnemers zijn in hun zienswijze op
dit punt ingegaan. Indien dit wordt gewijzigd, dan kan dat van invloed zijn op de schets. Mocht de
afstand van de van zonnepalen vrijgehouden zone langs de N18 smaller worden, betekent dit overigens
niets voor de soort invulling van deze zone, maar enkel voor de breedte. Er zijn voorzichtige signalen dat
de zone minder breed wordt dan 50 meter, maar hierover is nog geen zekerheid.
In de Beleidsregels zonnevelden van de gemeente Haaksbergen is daarnaast opgenomen dat het
beekdallandschap vrij moeten worden gehouden van zonnepanelen. Op dit punt zijn de initiatiefnemers
ook ingegaan op de zienswijze. Er is onduidelijkheid over de exacte ligging van het beekdallandschap. De
gemeente Haaksbergen heeft een extern bureau gevraagd om dit nader te bekijken. Donderdag 25
februari zal de gemeente Haaksbergen met een nieuwe kaart komen over het beekdallandschap. Indien
dit wordt gewijzigd, dan kan dat van invloed zijn op de schets.
o Alle deelnemers van de werkgroep zijn akkoord met de schets zoals nu is laten zien.
o Aan de hand van de schets van het inpassingsplan worden een drietal doorsnedes doorlopen (de cijfers 1
tot en met 3 corresponderen met de cijfers in de schets van het inpassingsplan).
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: De fruitbomen lijken nu 4 meter hoog. Klopt dat? Is dat handig in
verband met de eventuele schaduwwerking op de zonnepanelen?
➔ Pure Energie: Zoals nu zullen er halfstam fruitbomen met maat 100 tot 120 cm stamlengte
worden aangeplant. De bomen kunnen uiteraard na verloop van tijd wel hoger worden.
➔ IVN Haaksbergen: Geeft aan dat moderne fruitbomen maximaal 2 á 2,5 meter hoog worden. Wijst
er op dat lagere bomen een camouflage effect hebben voor de automobilisten op de N18, dit zou
de voorkeur moeten hebben. Anders kijk je vanaf de N18 onder de fruitbomen door naar het
zonnepark, dit is minder gewenst. Er wordt aangegeven dat een heesterachtige boom of een
rododendron goede opties zijn, ook is variatie gewenst.
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Waarom zijn er eigenlijk fruitbomen opgenomen?
➔ Pure Energie: De keuze is tweeledig: verfraaiing vanaf de N18 en het is een maatregel ten gunste
van de steenuil die mogelijk aanwezig is in de omgeving van het plangebied.
➔ IVN Haaksbergen: Steenuilen zullen wel foerageren in de bomen, maar niet verblijven.
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Hoogteverschil tussen de bomen zou ook prettig zijn voor het
aanzicht.
➔ Pure Energie: De gedane suggesties met betrekking tot de hoogte zullen worden meegenomen
richting Eelerwoude.
o

•

•

4. Omgevingsfonds
•
De omgevingsmanager licht het omgevingsfonds toe. Vanaf een jaar nadat het zonnepark in gebruik genomen
wordt, storten de initiatiefnemers voor elke opgewekte megawattuur 50 eurocent in een omgevingsfonds

•

•

voor de duur van 15 jaar. De 15 jaar is gekoppeld aan de periode van de SDE++ subsidie. De hoogte van het
bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die in een jaar wordt opgewekt. Een grove indicatie van
dit beoogde park is dat er naar verwachting zo'n 13.700 MWh opgewekt wordt, wat zou betekenen dat er
ongeveer 6.900 euro per jaar in het omgevingsfonds gestort wordt. Het fonds zal te zijner tijd beheerd
worden door een bestaande of nieuw op te richten entiteit.
Waar het omgevingsfonds aan wordt besteed is aan de omgeving. Daarom is een flyer gestuurd naar de direct
omwonenden om ideeën op te halen. Deze flyer is ook gemaild naar de achterban van de betrokken
wijkraden.
Vanuit de aangeschreven omwonenden zijn tot nu toe geen ideeën ingebracht. Vanuit de Wijkraad ZieneschWolferink zijn verschillende ideeën gestuurd:
o De aanschaf van een zonnepaneel in de vorm van een bloem. Deze moet geplaatst worden op openbaar
terrein. Hierbij is verwezen naar een initiatief in Zwolle waar een dergelijke zonnebloem al staat.
o Een kleine windmolen op het dak van de nieuw te bouwen Ariëns basisschool, ook vanwege het
educatieve element.
o Een speeltoestel met aandacht voor stroomopwekking op het schoolplein.
➔ IVN Haaksbergen: Yalp heeft dergelijke speeltoestellen in een programma. Dit zou ook kunnen op
bijvoorbeeld een speelterrein in plaats van het schoolplein.
o Een waterkrachtcentrale in de Buurserbeek.
➔ IVN Haaksbergen: Is er tijdens de tweede wereldoorlog al eens aangebracht, maar is er
uitgehaald. Naar zijn idee is er nu wel ruimte voor een waterkrachtcentrale in de bestaande
watermolen. Dit wordt nu ook al toegepast in de Watermolen van Singraven in de gemeente
Dinkelland.
o Iemand doet de suggestie om bestaande lampen in plantsoenen, parken, kinderboerderijen,
speelplaatsen, schoolpleinen en dergelijke te vervangen door LED lampen.
o Discussie/bespreking:
➔ ECH: Er zijn helaas geen ideeën gekomen vanuit de directe omgeving van het plangebied. Mijn
voorstel zou zijn om deze ingebrachte ideeën in het achterhoofd te houden en indien we verder
zijn de directe omgeving nogmaals te benaderen. Het is nu ook nog niet noodzakelijk om er een
klap op te geven, er is nog voldoende tijd. Voorkomen moet worden dat de directe omgeving in
een volgende fase het idee heeft dat ze geen input hebben kunnen geven.
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Kunnen zich hierin vinden. Geven aan dat het mooie
overstijgende ideeën zijn, maar dat we dit voor nu even kunnen parkeren. Tot het moment
waarop de noodzaak voor de vorming van een bestuur voor het omgevingsfonds gewenst is.
➔ Naar aanleiding hiervan: Wjjkraad heeft als visie voor bestemmingen vanuit het noodfonds dat
aanvragen in relatie staan tot duurzaamheid (stroomopwekking, verminderingen in fossiel
brandstofgebruik), promotie of educatie of cultureel maatschappelijke toepassingen.
➔ IVN Haaksbergen: Kan zich hier ook in vinden. De ingebrachte ideeën moeten gezien worden als
mogelijke toepassingen, andere opties blijven ook mogelijk. Eerst moet het omgevingsfonds
gevuld worden.

5. Financiële participatie via Energiecoöperatie Haaksbergen
• De vicevoorzitter van ECH licht toe dat in het Klimaatakkoord is afgesproken dat men moet streven naar 50%
lokaal eigenaarschap bij nieuwe duurzame energieprojecten, bijvoorbeeld met zon en windenergie. Dit zorgt
niet alleen voor meer acceptatie en zeggenschap, maar ook voor meer betrokkenheid. ECH wil dat de
opbrengsten ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Haaksbergen. Niet alleen de lasten, maar
ook de lusten. Er wordt gewezen op onlangs verschenen nieuwsberichten waaruit het belang van lokaal
eigenaarschap blijkt.

•

•

•

Om het lokaal eigenaarschap bij Zonnepark N18 Noord vorm te geven, zijn de ECH en Pure Energie een
gelijkwaardige samenwerking aangegaan. Daarmee komt de helft van het zonnepark in lokale handen en kan
de Haaksbergse gemeenschap meeprofiteren.
Leden van Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen investeren in het Zonnepark N18 Noord
o Met een geschat een rendement van 5%.
o Met een looptijd van 15 jaar, of zo lang de SDE++ regeling in werking is.
o Iedereen die in Haakbergen woont, of economisch gebonden is, kan lid worden van de coöperatie en zo
investeren in het zonnepark.
o Dat zal gebeuren door het uitgeven van certificaten van 100 euro per stuk. Dit is een relatief laag bedrag.
Maar zo krijgen ook mensen met een kleine portemonnee kans om mee te doen. In totaal zullen voor
Zonnepark N18 Noord zo'n 10.000 certificaten uitgegeven worden.
o De leden van de coöperatie kunnen hierop intekenen. Hierbij geldt niet alleen: wie het eerst komt, het
eerst maalt. Inwoners in de directe omgeving mogen zich eerst inschrijven, die mogen niet achter het
net vissen.
Vragen/opmerkingen
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Vinden het een nobel plan, maar vragen of het potje gevuld gaat
worden?
➔ ECH: Ja, er zijn bijvoorbeeld ook draagkrachtigen in de gemeente die die interessant (rendement
5%) vinden. De verwachting is dat het potje wel gevuld gaat worden.
➔ ECH: De investeerder moet een goed rendement halen. De 5% is een eerste inschatting op basis
van RVO cijfers. Wanneer we verder zijn (vergunning, SDE++ tarief bekend, etc.) dan kunnen we
verder rekenen, voor nu gaan we uit van algemene cijfers.
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Zit er een bodem in de SDE++ pot?
➔ Pure Energie: Ja, wijst op berichtgeving: klik hier.
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Je geeft aan dat direct omwonenden eerste keus moeten
hebben. Kun je dit nader uitleggen?
➔ ECH: We willen voorkomen dat direct omwonenden achter het net vissen. Deze mensen wonen er
dichterbij en hebben er bijvoorbeeld zicht op. We willen werken vanuit zogenoemde
afstandcirkels. Zo krijgen direct omwonenden een voorkeurspositie.

6. Vervolg en rondvraag
De volgende bijeenkomst van de werkgroep staat gepland op dinsdag 16 maart 2021 om 19.00 uur. In de week
voorafgaand aan deze datum wordt bekeken of er agendapunten zijn om te bespreken. Zo niet, dan vervalt de
bijeenkomst.
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Was is voor nu het meest belangrijk voor het plan?
➔ Pure Energie: We zijn druk bezig om de stukken compleet te maken, te denken valt aan de
verschillende benodigde onderzoeken. Hiervoor liggen we goed op schema. Voor het plan is het
belangrijk dat de Beleidsregels zonnevelen de komende tijd wordt vastgesteld door de
gemeenteraad. Zonder beleid kan het plan niet worden ingediend, hiervoor zijn we dus
afhankelijk van de gemeente Haaksbergen.
➔ IVN Haaksbergen: Geeft aan dat er een mooi concept ligt en heeft vanuit IVN Haaksbergen
punten aangedragen om de slagingskans van het project te vergroten. Ten slotte wordt gewezen
op twee nieuwe wetsvoorstellen, deze staan los van het zonnepark maar worden kort besproken
door de leden van de werkgroep.
➔ Wijkraad Zienesch en Wolferink: Geeft aan dat een zogenoemde Energy Floor wellicht ook een
idee is voor het omgevingsfonds.

➔ Pure Energie en ECH: De suggestie met betrekking tot het omgevingsfonds wordt genoteerd. De
leden van de werkgroep worden bedankt voor de geleverde input en tijd. Afgesproken wordt dat
16 maart voorlopig wordt ingepland voor een mogelijk vierde bijeenkomst van de werkgroep.
Hier kunnen nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het plan worden besproken. Enkele dagen
voor die tijd wordt afgestemd of deze doorgang zal vinden.
Acties
Voorbereiding mogelijke volgende werkgroep (16 maart 2021).

Wie
Energiecoöperatie
Haaksbergen en Pure
Energie

