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Vlagtwedde verwelkomt zonnepark
MARCEL LOODEN

SELLINGEN/HARPEL Het grote zonne-
park bij Harpel mag er komen van
de gemeenteraad van Vlagtwedde.
Maar wel onder voorwaarden.

Een van die voorwaarden is dat van
tevoren juridisch goed wordt vast-
gelegd hoe omwonenden bij het
project worden betrokken en hoe zij
bij eventuele overlast worden ge-
compenseerd.

,,En wij willen dat alles ook zwart
op wit zien voordat met de aanleg
van het zonnepark wordt begon-

nen’’, zegt Willem Hoftijzer, raads-
lid namens de PvdA. Hij kwam tij-
dens de gemeenteraadsvergadering
van deze week, waarop het zonne-
park op de agenda stond, met die
voorwaarden op de proppen. De
meeste andere raadsleden steun-
den hem.

Het bedrijf Powerfield wil het
zonnepark bij Harpel aanleggen.
Het moet meer dan 100 hectare
groot worden. Voordat met de aan-
leg begonnen kan worden, heeft Po-
werfield onder meer een verklaring
van geen bedenking van de ge-
meenteraad nodig. Bij de vergade-

Gemeenteraad
kijkt nauwlettend
naar waarborgen
voor omwonenden

ring moesten de raadsleden beslui-
ten of ze die wilden geven.

Niet iedereen wilde dat. Coalitie-
partij Gemeentebelangen bijvoor-
beeld vindt dat er eerst een algeheel
plan gemaakt moet worden voor
het energiezuiniger maken van de

gemeente. ,,En dat moet dan samen
met fusiepartner Bellingwedde wor-
den opgesteld’’, stelt Henk van der
Goot, woordvoerder namens Ge-
meentebelangen. ,,Nu met stoom
en kokend water Powerfield een
plekje geven, nee, dat willen we
niet.’’

Maar de meeste andere raadsle-
den zeiden dus wel ja en wezen daar-
bij op het feit dat Vlagtwedde met
het zonnepark een stuk dichter is bij
het doel een energiezuinige ge-
meente te worden. Ze gaven dus die
verklaring van bedenking af met
daarbij wel de voorwaarden die

door de PvdA-fractie werden aange-
dragen. Voorwaarden trouwens
waar directeur Symen Jellema van
Powerfield zich in kan vinden.

Tegen de verklaring kunnen de
komende weken bezwaren worden
ingediend. Als dat gebeurt, moet de
gemeenteraad na de zomer er nog
eens een besluit over nemen. Po-
werfield moet daarop wachten en
daarbij nog een hinderpaal over-
winnen: het dacht het terrein voor
het park binnen te hebben maar de
eigenaar weigert nu te verkopen.
Powerfield wil het via een kort ge-
ding alsnog verkrijgen.


