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Zonnepark N18 Noord

Geachte heer, mevrouw,
Pure Energie en de Energie Coöperatie Haaksbergen houden u graag op de hoogte van de
ontwikkelingen van Zonnepark N18 Noord. Nieuws over het zonnepark en de laatste stand van
zaken leest u in deze nieuwsbrief.

Idee Zonnepark N18 Noord
Als duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben wij in samenwerking met de Energie
Coöperatie Haaksbergen een idee voor een zonnepark in Haaksbergen, langs de N18 ten
noordoosten van Haaksbergen. Wij vinden het belangrijk om de omgeving van het zonnepark
goed te informeren. Daarom zijn wij op 1 september de omgeving ingegaan om direct
omwonenden te informeren over dit idee. Op 28 september is er voor direct omwonenden een
informatieavond georganiseerd. De komende tijd werken we het idee verder uit.

Wijziging plangebied
Naar aanleiding van de diverse persoonlijke gesprekken en reacties op de informatieavond,
hebben Pure Energie en Energie Coöperatie Haaksbergen een gesprek gehad met de
grondeigenaren. Hierbij zijn de bezwaren van een aantal omwonenden tegen het plangebied
besproken. Op basis daarvan is besloten het plangebied aan te passen. De percelen ten zuiden
van de N18, waaronder de percelen in de hoek Eppenzolder/Oorweg (zie onderstaande
afbeelding), komen te vervallen. Deze wijziging is op 8 oktober persoonlijk besproken met de
betre ende omwonenden.

Na verschillende overleggen, is gekozen voor een iets gewijzigd plangebied ten noorden van
de N18. De afbeelding van het huidige plangebied staat bovenaan deze nieuwsbrief. De
grootte van het huidige plangebied bedraagt na de wijzigingen bruto 13,7 hectare. Conform
de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent
van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel
gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. Bij een zonnepark van
13,7 hectare betekent dit dat het netto ca. 10,3 hectare wordt.

Presentatie en verslag informatieavond
Op 28 september is er voor direct omwonenden een informatieavond georganiseerd. Deze is
drukbezocht. Er zijn verschillende vragen gesteld.
Tijdens deze informatieavond is er een presentatie gegeven. Ook is er een verslag van de
avond gemaakt. Beide kunt u hieronder downloaden.
Let op: de informatie over het plangebied betreft het oorspronkelijke plangebied.

Participatie via Energie Coöperatie Haaksbergen
Tijdens de informatieavond heeft Energie Coöperatie
Haaksbergen invulling gegeven aan het belang van de
lokaal opgewekte duurzame energie voor
Haaksbergen. De Energie Coöperatie Haaksbergen
(ECH) is ontstaan uit een initiatief van Haaksbergse
ondernemers en Inwoners, Provincie Overijssel,
Waardemakers, Natuur en Milieu Overijssel en de
Gemeente Haaksbergen om Haaksbergen in 2050 energie neutraal te maken.
De ECH wil de transitie naar duurzame energie bevorderen en inhoudelijk vorm geven door het
stimuleren en realiseren van energiebesparing en het bevorderen van de opwekking van
duurzame energie zoals met idee. Van Haaksbergen – Voor Haaksbergen.
Bij de inwoners van Haaksbergen brengen wij energiezuinige en duurzame oplossingen onder

de aandacht en geven hen daar waar mogelijk advies. Bij onze leden willen wij bevorderen om
betaalbare energie in te kopen c.q. deze zo goedkoop mogelijk zelf op te wekken door bv zon
op het dak en dit soort zonneparken samen te ontwikkelingen.
Door samen te werken aan een duurzaam leefmilieu werken we niet alleen voor onszelf maar
ook en vooral voor degenen die na ons komen. Het bewerkstelligen van een goed en vooral
duurzaam leefmilieu doen we samen! De bijkomende voordelen zijn dat we door te werken aan
een beter leefmilieu geld kunnen besparen, meer comfort kunnen creëren en minder
afhankelijk kunnen leven.
Daarom neemt de ECH lokaal mede de verantwoordelijkheid om de energievoorziening in
Haaksbergen zoveel mogelijk zelfstandig te verduurzamen.

Deelnemers werkgroep gezocht
Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark willen
we een werkgroep in het leven roepen. De bedoeling is dat deze werkgroep bestaat uit
inwoners en vertegenwoordigers van personen en organisaties, die betrokken willen worden
bij het zonnepark. In de werkgroep worden onderwerpen besproken als landschappelijke
inpassing van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds, mogelijkheden voor lokaal
eigenaarschap en de uitvoering van de werkzaamheden.
Geef u op
We hebben de eerste aanmeldingen voor deelname aan de werkgroep mogen ontvangen.
Heeft u interesse om deel te nemen in de werkgroep voor het Zonnepark N18 Noord? Dan
kunt u dit aangeven bij Ira Hesp via info@zonneparkN18noord.nl. Naar verwachting wordt de
werkgroep eind 2020 opgestart.

Aanmelden nieuwsbrief
Wij vinden het belangrijk om de omgeving van het zonnepark goed op de hoogte te houden
van alle ontwikkelingen. Kent u mensen in de omgeving van het zonnepark die geïnteresseerd
zijn in de nieuwsbrief, maar zich nog niet hebben aangemeld voor deze nieuwsbrief? Stuur
deze nieuwsbrief dan gerust aan hen door. Zij kunnen zich ook zelf aanmelden via de website
www.zonneparkn18noord.nl.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via

info@zonneparkn18noord.nl of telefonisch op 053 434 1200. Via onze nieuwsbrief en website
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Zonnepark N18 Noord.
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