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Zonnepark N18 Noord

Geachte heer, mevrouw,
Pure Energie en Energiecoöperatie 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.
In de eerste nieuwsbrief stond dat de initiatiefnemers het idee voor het zonnepark samen
met andere betrokkenen verder wil vormgeven. De afgelopen periode zijn hierin eerste
stappen gezet waarover we u graag informeren.

Werkgroep is gestart
Om wensen, ideeën en belangen van de omgeving te laten doorklinken in het zonnepark is er
een werkgroep in het leven roepen. Op 7 januari is de werkgroep voor het eerst bij elkaar
geweest. Niet fysiek, maar vanwege de coronamaatregelen digitaal. De werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers van de wijkraad Zienesch-Wolferink, de wijkraad Hassinkbrink en IVN
Haaksbergen. Daarnaast nemen de Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie deel. Er
zijn diverse oproepen gedaan richting direct omwonenden om deel te nemen aan de
werkgroep, maar hier heeft niemand zich tot op heden van gemeld.
Er is tijdens de eerste bijeenkomst uitgebreid stilgestaan bij het onderdeel landschappelijke
inpassing en ecologische verbeteringen.
Verder zijn nog een aantal zaken kort besproken zoals de stand van zaken van het beleid van
de gemeente Haaksbergen, het omgevingsfonds en de nanciële participatie via
Energiecoöperatie Haaksbergen. Het verslag en de presentatie van de werkgroep staan op de
website.

Aan de hand van input, vanuit onder andere de werkgroep, wordt er een eerste schets door
een landschapsarchitect opgesteld. Deze eerste schets zal centraal staan tijdens de tweede
bijeenkomst van de werkgroep. Op 8 februari komt de werkgroep weer (digitaal) samen.

Status beleid gemeente Haaksbergen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaksbergen heeft het
ontwerp Beleidsregels Zonnevelden begin december 2020 vastgesteld en ter inzage gelegd.
Het ontwerp Beleidsregels Zonnevelden en bijbehorende documenten kunt u hier vinden.
Deze ontwerp Beleidsregels Zonnevelden worden naar verwachting aan het einde van het
eerste kwartaal/begin tweede kwartaal van 2021 vastgesteld door de gemeenteraad en dient
als toetsingskader voor de initiatieven voor zonneparken in de gemeente Haaksbergen. Er
wordt naar verwachting in eerste instantie maximaal 40 hectare aan zonneparken vrijgegeven.
De gemeente Haaksbergen heeft het idee om de plannen voor de zonneparken te beoordelen
op basis van een scoringslijst (lokaal eigenaarschap, landschappelijke inpassing,
procesparticipatie, etc.). Op basis hiervan worden de plannen van de zonneparken
geselecteerd.

Nieuws van Energiecoöperatie Haaksbergen
Het bestuur en de werkgroepen van Energiecoöperatie Haaksbergen bestaan uit vrijwilligers
die zich stuk voor stuk belangeloos inzetten. Op dit moment is de coöperatie op zoek naar een
penningmeester en een vertegenwoordiger vanuit LTO voor zitting in het bestuur. Hebt u
belangstelling of kent u iemand die mogelijk interesse heeft? Neem dan contact op met Peter
Bos (voorzitter Energiecoöperatie Haaksbergen) via het contactformulier op de website.
U mag natuurlijk ook een email sturen: info@energiecooperatiehaaksbergen.nl.
De nieuwe website van Energiecoöperatie Haaksbergen is sinds 1 januari 2021 online,
boordevol met actuele informatie.
Daarnaast is ECH ook te volgen via:
Facebook
LinkedIn
Twitter

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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