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DOORZETTEN VOOR VRIJHEIDSGEDACHTE

� OLDENZAAL De acht spor-
tievelingen die in 15 uur tijd een
160 kilometer lange estafette
hardlopend aflegden (van Wa-
geningen naar Oldenzaal), wer-
den gisteren bij de Herden-

kingstuin ontvangen door bur-
gemeester Theo Schouten en
tientallen trotse familieleden,
vrienden en kennissen. 
De fakkel, die ze kregen tijdens
de Bevrijdingsvuurceremonie

op het 5 Mei Plein in Wagenin-
gen, werd in ontvangst geno-
men door ‘de gemeenschap’.
Aan de lopers en begeleidende
chauffeurs en mountainbikers
was nauwelijks te merken dat

ze de gehele nacht hadden
‘doorgehaald’. ,,Eigenlijk viel
het ons wel mee’’, verklaart ini-
tiatiefnemer Marcel Benneker
met een lach. 
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OOTMARSUM ‘Om stil van te
worden’. Dat is dit jaar het thema
van Kunst in Ootmarsum. Het
zal als een rode draad door de
presentaties lopen tijdens deze
kunstmanifestatie in het laatste
weekeinde van augustus. 

Het ‘artistieke buitengebeu-
ren’, zoals de organisatie het eve-
nement noemt, wordt voor de
35ste keer gehouden. Daarmee is
Kunst in Ootmarsum na de Sie-
pelmarkt niet meer weg te den-
ken in het jaarprogramma van
het stadje. 

Het thema is gekozen omdat
kunst en cultuur veel met dit be-
grip van doen hebben. 

Belangstelling
De deelnemende artiesten zijn
inmiddels bekend. In totaal 225
kunstenaars uit binnen- en bui-
tenland zullen acte de présence
geven bij Kunst in Ootmarsum.
„Maar we hadden wel het dub-
bele aantal aan aanvragen”, zegt
woordvoerster Mariët Schoema-
ker. 

De keuze van de deelnemers is
tot stand gekomen na enkele se-
lectie-avonden. „We willen het
aanbod zo afgewogen mogelijk
hebben en volgens ons zijn we
daarin weer geslaagd.”

Voor de grote pagode-tenten
op het Kerkplein zijn twee kun-
stenaars uitgekozen, namelijk
Franz Josef Vanck en Sabine
Wagner. Deze twee laten op ge-
heel eigen wijze bijzondere
kunst zien. 

De officiële opening van het
evenement is op de vrijdagmid-
dag. 

Kunst
‘om stil
van te
worden’

WEERSELO Het CDA heeft in
Noordoost-Twente goed ge-
scoord tijdens de Tweede Ka-
merverkiezingen afgelopen 15
maart. Met name politicus Pie-
ter Omtzigt ontving veel stem-
men uit het gebied. In Olden-
zaal, Dinkelland, Tubbergen en
Losser kreeg hij meer dan 10.000
voorkeursstemmen. 

Om de kiezers uit Noordoost-
Twente hiervoor te bedanken,
komt Omtzigt maandag naar
zaal Ensink aan de Lemselose-
straat 4 in Weerselo. Daar gaat
hij vanaf 20.15 uur in op de
voortgang van het nieuwe re-
geerakkoord en de gevolgen
voor Twente. Verder geeft hij
een toelichting op de ontwikke-
lingen rondom pensioenen, be-
lastingen, hypotheekrente en de
zorg. 

Belangstellenden kunnen
meepraten en vragen stellen
over deze onderwerpen. 

Omtzigt
bedankt
stemmersBert Holst

Losser

„Maar met name in het geval van de
gemeenteraad geldt wel dat het met
goede argumenten zal moeten ko-
men om het initiatief te kunnen
stoppen.” Dat zegt wethouder Joop
Hassink naar aanleiding van vragen
vanuit de Losserse politiek over wat
de gemeente gaat doen om het zon-
nepark tegen te gaan. Het bedrijf
Powerfield wil 69.000 zonnepane-
len plaatsen bij Overdinkel. Die
aanvraag leidde tot commotie. 

De procedures die moeten wor-
den gevolgd rond het zonnepark
zijn volgens Hassink zeer ingewik-
keld. De wethouder benadrukt dat
het bedrijf bij de gemeente heeft
aangeklopt. „De situatie is dus heel
anders dan wanneer wij als ge-
meente het initiatief hadden geno-
men. Nu moeten wij de aanvraag
beoordelen. En als wij geen rare
dingen zien, moeten we het in pro-
cedure nemen. Dat hebben we ge-
daan.” 

Omdat het initiatief niet bij de

gemeente ligt, kan Losser niet eisen
dat het bedrijf andere locaties on-
derzoekt. Hij vergelijkt het met het
bouwen van een huis. „Bij zo’n
bouwaanvraag worden wij ook ge-
vraagd om mee te werken en dan
beginnen we ook niet over een an-
dere locatie en geven we ook geen
tips dat het huis wat kleiner moet.”

Het bestemmingsplan wordt niet
gewijzigd. Er is een vergunning
aangevraagd om een zonnepark te
realiseren en voor 25 jaar te exploi-
teren. „Voordat het college een ver-
gunning kan verlenen, moet de
raad een verklaring van geen be-
denkingen afgeven”, legt Hassink
uit. „Daarin kan de gemeenteraad
aanvullende voorwaarden laten op-

nemen. Maar als de raad weigert die
verklaring af te geven, moet die
weigering wel heel goed onder-
bouwd zijn met ruimtelijke argu-
menten. Argumenten als dat de be-
volking tegen is, halen het niet bij
de Raad van State”, voorspelt Has-
sink. 

Mocht de raad instemmen met de
komst van het zonnepark en een
verklaring van geen bedenkingen
afgeven, dan kan daartegen een
zienswijze worden ingediend.

Eventuele zienswijzen worden be-
sproken in de gemeenteraad,
waarna de raad een definitief be-
sluit neemt:  de verklaring wordt af-
gegeven of geweigerd. 

Als de raad de verklaring afgeeft,
wordt ook een ontwerpomgevings-
vergunning ter inzage gelegd door
het college. Ook daartegen kunnen
zienswijzen worden ingediend.
Daaarna nemen B en W een defini-
tief besluit op de vergunningsaan-
vraag.  „En tegen het definitieve be-
sluit valt ook weer bezwaar te ma-
ken tot aan de Raad van State toe”,
aldus Hassink.

Als de raad weigert de verklaring
af te geven, moet ook de  vergun-
ning worden geweigerd. „Dan staat
het Powerfield vrij om bezwaar te
maken tegen een ongunstige be-
slissing voor hen.”

Het college is voorlopig voor de
komst van het zonnepark. „Omdat
het een forse bijdrage levert aan de
duurzaamheidsdoelstellingen van
de gemeente. Stel dat het park er
niet komt, dan krijg je overal in de
gemeente kleine zonneparken,
windmolens en andere vormen van
energieopwekking. Natuurlijk is dit
voor ons gemakkelijk om de doel-
stellingen te behalen. Maar ik zei al
eerder: ‘Mag het niet makkelijk
zijn?’”

Zonnepark: nog veel
obstakels te gaan 

� Joop Hassink: „Procedure is
ingewikkeld.” FOTO MARIEKE BAKKER

Geen rare dingen?
Dan moeten we het in
procedure nemen
—Joop Hassink, wethouder 

‘Alleen met goede argumenten is dit initiatief te stoppen’

Zowel de gemeenteraad als omwonenden
hebben nog mogelijkheden om de komst van het
zonnepark bij Overdinkel tegen te houden. 


