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Bedrijf Powerfield wil in Overdinkel 80.000 zonnepanelen neerzetten
Gemeente Losser staat
welwillend tegenover het plan
om een zonnepark aan te leggen
in Overdinkel.

Laat nu de
zon maar
schijnen
René Beune
Overdinkel

Een uitkijkheuvel, een fietsroute, grazende koeien of schapen en
daar tussendoor een glimmend geheel van maar liefst 80.000 zonnepanelen: dat is het toekomstbeeld
voor een gebied dat ligt tussen de
Lakerinsweg en Strootsweg in
Overdinkel.
Bewoners en andere belangstellenden worden morgenavond in
het Overdinkelse kulturhus Het
Trefhuus bijgepraat over de plannen van het Friese bedrijf Powerfield, die positief zijn ontvangen
door de gemeente Losser. „Juridisch gezien zijn er geen belemmeringen om het tegen te houden. Daarnaast moet het gebruik
van de grond goed vallen in de
omgeving”, aldus wethouder Joop
Hassink, die zelf ook bij het gesprek aanwezig is.
Powerfield heeft al een optiekoopovereenkomst met de familie
Luyerink, eigenaar van het 25 hectare grote gebied bij de entree van
Overdinkel. De familie Luyerink
heeft hier jarenlang een boerderij
met melkvee gehad. De boerderij
is al enige tijd niet meer in bedrijf. De familie heeft aangegeven
de grond wel te willen verkopen.

Gunstige locatie
Daar is Powerfield, met de hoofdvestiging in Dokkum, op ingesprongen. „We zijn steeds op zoek
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ZONNEPARK
Er is een vergevorderd plan om een zonnepark te realiseren in het
gebied tussen Losser en Overdinkel. Er wordt grond aangekocht van
boer Luyerink. Op het park komen ook een zichtheuvel en een
fietsroute. Begrazing blijft mogelijk.
Zonnepark
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In juridische zin
zijn er geen
obstakels voor
een zonnepark

visualisatie van het plan

---Joop Hassink wethouder

naar locaties die passen binnen de
voorwaarden van de provincie om
een dergelijk park op te zetten”, aldus woordvoerder Jacob van Leeuwen. „De provincie heeft ons bevestigd dit te zien als een gunstige
locatie. We zijn nu op zoek naar
draagvlak onder de bevolking.
Vandaar ook de ontmoeting
woensdagavond (19.00 uur) bij
Trefpunt. Wat ons betreft kan er
over van alles worden gesproken.
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De aanleg van een groenwal aan
de kant van de hoofdstraat is bijvoorbeeld ook mogelijk.”

Grote speler
Powerfield is één van de grootste
spelers in Nederland op het gebied van het aanleggen van zonneparken. In Sappemeer, Veendam, Emmen en Coevorden zijn
óf parken aangelegd óf in ontwikkeling. In alle gevallen heeft de tij-

dig opgezette communicatie tussen het bedrijf, de gemeenten en
de bewoners niet geleid tot fricties.
Wethouder Joop Hassink benadrukt dat Losser met het Friese bedrijf nog geen enkele officiële verplichting is aangegaan. Hassink:
„We hebben alleen een gesprek gehad. Powerfield is nu aan zet.
Eerst naar de bewoners toe, dan
naar ons met de aanvraag voor

een vergunning.”
Voor Losser zijn de plannen van
Powerfield wel heel gunstig ten
aanzien van de duurzaamheidsdoelstelling die de gemeente zich
heeft gesteld voor 2020. Met de
komst van het zonnepark wordt
die in één klap gehaald. Powerfield moet daarnaast ook nog laten zien dat het wat terugdoet
voor Overdinkel. Wat dat zou kunnen zijn, is nog onduidelijk.

Jaimi van Essen verkiesbaar voor Kamer
Jaimi van Essen staat op de
29ste plek van de concept-kandidatenlijst van D66 voor de
Tweede Kamerverkiezingen dit
voorjaar. Die lijst van D66 voor
de landelijke verkiezingen van
volgend jaar maart is gisteren
bekendgemaakt.
LOSSER

Van Essen is de enige Twentse
kandidaat op de lijst en is met

steun van de andere Twentse gemeenteraadsleden van D66 voorgedragen. Van Essen: „Ik ben erg
blij dat ik bij de eerste 30 verkiesbare kandidaten sta. De definitieve volgorde moet nog worden bepaald door de leden, maar dit is
een prima uitgangspositie voor
een mooie plek op de uiteindelijke lijst.”
In 2010 was Van Essen bestuurslid van de Jonge Democraten
Twente en in 2013 heeft hij D66

Ik ben blij dat ik bij
de eerste dertig
verkiesbare
plaatsen sta.
Dit is een prima
uitgangspositie
---Jaimi van Essen, D66

opnieuw opgezet in Losser. Dit
leidde ertoe dat D66 in 2014 met
drie zetels in de gemeenteraad
kwam en nu deel uitmaakt van
het college in Losser. Hij werkt
nu als relatiebeheerder voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor Oost-Nederland. Hij
ondersteunt veel bestuurders bij
lokale vraagstukken.
Jaimi van Essen liet eerder al
weten dat zijn politieke ambites
niet ophouden bij Losser.

