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Zonnepark N18 Eeltinkveld

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

Vooroverlegplan ingediend
Mede dankzij de bijdrage van de werkgroep hebben Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure
Energie op 16 april het vooroverlegplan Zonnepark N18 Eeltinkveld 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 oog 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 Eeltinkveld.
De inrichtingsschets is mede dankzij actieve input van de werkgroep tot stand gekomen. Er is
veel aandacht voor natuur en landschap. Ongeveer 38 procent van het plangebied wordt niet
bebouwd met zonnepanelen, maar zal gebruikt worden voor landschappelijke inpassing en
ecologische verbetering.
De panelen worden in een zuidopstelling geplaatst. Tussen de paneel-rijen blijft zo'n 2,5 meter
ruimte. Op deze manier bereiken zon en regenwater de bodem en blijft de bodemkwaliteit
behouden. In de inrichtingsschets is een voedselplukbos langs de Lintelerweg opgenomen.
Hierbij zullen ook een bankje en een informatiebord geplaatst worden voor passanten.

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 Eeltinkveld. 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 een idee binnengekomen voor de besteding
van het omgevingsfonds. De werkgroep ziet graag dat met het omgevingsfonds het AED
Netwerk in Brammelo gesteund wordt. 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 hierover meer nieuws is, zullen we u informeren.

Contact
Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u altijd contact met ons opnemen via
info@zonneparkn18eeltinkveld.nl of telefonisch op 053 434 1200. Via onze nieuwsbrief en
website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond Zonnepark N18 Eeltinkveld.

info@zonneparkn18eeltinkveld.nl
Energie Coöperatie Haakbergen
www.energiecooperatiehaaksbergen.nl
Pure Energie
www.pure-energie.nl

Project info
Energiecoöperatie
Haaksbergen en Pure
Energie hebben een idee
voor een zonnepark in
Haaksbergen langs de N18
in Haaksbergen.
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