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Zonnepark N18 Noord

Geachte heer, mevrouw,
Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie 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.

Vooroverlegplan is ingediend
Mede dankzij de bijdrage van de werkgroep hebben Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure
Energie op 16 april het vooroverlegplan Zonnepark N18 Noord ingediend bij de
gemeente Haaksbergen. Het plan is samen met de omgeving tot stand gekomen. Binnen het
plan is er veel aandacht en ruimte voor natuur en landschap. Met het indienen van het plan is
een eerste stap gezet richting het mogelijk aanvragen van een omgevingsvergunning.
Het vooroverlegplan bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:
Een visuele weergave van het plan: de inrichtingsschets
Een tekstuele onderbouwing / toelichting
Een landschaps/inrichtingsplan
Een proces- en nancieel participatieplan
Een zelf ingevuld scoreformulier

Het vooroverlegplan wordt beoordeeld door een toetsingscomité.
Op dinsdag 13 april hebben de initiatiefnemers hun plan mogen presenteren aan het
toetsingscomité. Op 15 april heeft het toetsingscomité de locatie bezocht. Vanaf 16 april start
de beoordeling van de ingediende plannen. Uiterlijk 12 mei ontvangen we een voorlopig
advies. De gemeente wil medewerking verlenen aan maximaal 40 hectare zonnevelden in
totaal.

Veel ook voor landschap en natuur
Onderdeel van het vooroverlegplan is de inrichtingsschets met een tekstuele onderbouwing.
Beide documenten staan ook op de projectwebsite van Zonnepark N18 Noord.
De inrichtingsschets is mede dankzij actieve input van de werkgroep tot stand gekomen. Er is
veel aandacht voor natuur en landschap. Ongeveer 53 procent van het plangebied wordt niet
bebouwd met zonnepanelen, maar zal gebruikt worden voor landschappelijke inpassing en
ecologische verbetering.
Zo worden er in de strook langs de N18 fruitbomen geplant. Op een foto uit 1950 van de
woning op die plaats zijn er ook fruitbomen te zien. Ook zal de strook beplant worden met een
bloem- en kruidenrijk mengsel. Dit trekt insecten aan en levert een bijdrage aan het leefgebied
van de steenuil. Door het aanplanten van een esrand beplanting aan de noordwestzijde van
het plangebied, willen we de originele steilrand van de es beter zichtbaar maken.

Lokaal eigenaarschap
Inwoners, organisaties en bedrijven uit de gemeente Haaksbergen kunnen lid worden van
Energiecoöperatie Haaksbergen en zo meedoen en mede-eigenaar worden van Zonnepark
N18 Noord. Hierdoor vloeien inkomsten deels direct terug naar de lokale samenleving.
Bijvoorbeeld door uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen aan lokale
projecten uit de opbrengst van het zonnepark.

Omgevingsfonds
Via de werkgroep en een verstuurde yer zijn er diverse ideeën binnengekomen voor de
besteding van het omgevingsfonds. Zo is er een idee voor het vervangen van lampen in de
openbare ruimte door led-verlichting. Een ander idee is besteding aan speeltoestellen met een
duurzaam karakter. Of een zonnepaneel in de vorm van een bloem. In samenspraak met de
werkgroep is besloten om de besteding verder te concretiseren in een later stadium.

Vervolg
Vanaf 16 april start de beoordeling van de ingediende plannen. Uiterlijk 12 mei ontvangen we
een voorlopig advies. De dan geselecteerde initiatieven mogen vervolgens een
omgevingsvergunning aanvragen.
Als er meer nieuws is, zullen we u hierover informeren.

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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