Solarfields en Energiecoöperatie Haaksbergen dienen een
vooroverlegplan in ter beoordeling van het toetsingscomité voor
zonneparken in de gemeente Haaksbergen
Op 12 mei aanstaande wordt de voorlopige uitslag, van de ingediende initiatieven voor een zonnepark in de
gemeente Haaksbergen, kenbaar gemaakt door de gemeente. Solarfields levert 16 april een vooroverlegplan in
voor een zonnepark aan de Zendvelderweg direct ten noorden van de Zoddebeek.
Locatie en omvang
Het park komt te liggen tussen de Zendvelderweg, de Zuidgrensweg en de Zoddebeek. De omvang van het park
bedraagt ongeveer 17 hectare. Hiervan wordt ongeveer 4,5 ha gebruikt voor de landschappelijke inpassing en
12,5 ha voor het opwekken van 16.000.000 kWh duurzame energie per jaar. Het zonnepark produceert jaarlijks
evenveel duurzame energie als het verbruik van ongeveer zestig procent van de huishoudens in de gemeente
Haaksbergen.
Samenwerking omgeving
In nauwe samenwerking met omwonenden en Energiecoöperatie Haaksbergen is het plan tot stand gekomen.
“Tijdens het maken van de plannen hebben we overleg gehad met de omgeving over het gebied waar we het
zonnepark willen realiseren. Daarmee kregen we een beeld van wat er speelt in de omgeving en wat belangrijk
is. Deze informatie hebben we gebruikt bij de verdere uitwerking van ons plan. Zo draagt dit plan sterk bij aan de
ontwikkeling van lokale natuur en biodiversiteit” legt projectmanager Jetse Derks uit.
Participatie
Solarfields en Energiecoöperatie Haaksbergen hebben afgelopen maanden toegewerkt naar het tekenen van een
samenwerkingsovereenkomst waarin is vastgelegd dat de coöperatie 50% van het eigendom van het zonnepark
kan verwerven. Cor Kraal van Energiecoöperatie Haaksbergen: “Voorafgaande aan de indiening van dit
vooroverlegplan zijn we steeds betrokken geweest bij het project en hebben we samen met Solarfields
gesprekken met de omgeving gevoerd. Die gesprekken met de omgeving blijven we voortzetten, zodat we als
omgeving kunnen meebeslissen over de verdere uitwerking van het project. Nu is het ook zaak dat we toewerken
naar de invulling van mede-eigenaarschap zodra bekend is dat dit plan doorgang vindt. Naast mede-eigendom
van het zonnepark wordt, indien dit plan doorgaat, een omgevingsfonds opgericht met een looptijd van 25 jaar.
Dit fonds zal ten goede komen van de omgeving.”
Ontwerp
Het aantal insecten, zoals vlinders en wilde bijen, op de huidige akkers is nu minimaal. Rondom het zonnepark
planten we veel besdragende struiken. Die houden het zonnepark niet alleen uit het zicht, maar zorgen ook voor
een beschutte en voedselrijke leefomgeving voor veel vogels en kleine dieren. Daarnaast worden naar
verwachting schapen ingezet, in een interval van twee a drie keer per jaar, om het grasland op een natuurlijke
wijze te beheren.
Ook is de opstelling zo gekozen dat er meer dan genoeg zonlicht onder de panelen komt voor gras, bloemen en
kruiden om goed te kunnen groeien. In zonneparken die we elders gebouwd hebben zien we een enorme
toename van insecten en vogels. De verwachte inzet van bi-facial zonnepanelen levert hier een extra positieve
bijdrage aan omdat dit type paneel meer licht doorlaat waardoor er nog meer zonlicht op de ondergrond
terechtkomt.
Vervolg
Zodra bekend wordt gemaakt dat het plan van Solarfields en de Energiecoöperatie Haaksbergen door mag voor
vergunningsaanvraag trekken Solarfields, Energiecoöperatie Haaksbergen en omwonenden gezamenlijk op om
het mede-eigenaarschap verder vorm te geven. Een onderdeel hiervan is om de dialoog met de omgeving te
vervolgen. Hierover volgt later meer informatie.
Mocht u naar aanleiding van onze informatie vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons
opnemen.
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