Lisanne Wesselink, voorzitter ondernemingsraad.
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Hierdoor komt het ziekenhuis in veilige haven én krijgt
het ruimte om te investeren.
‘Iedereen moet bij ons terecht
blijven kunnen voor alle zorg,’
aldus cardioloog Vincent van
Deursen. ‘Op de lange termijn,
over vijf of tien jaar, hoop ik
dat het Ommelander Ziekenhuis zich heeft doorontwikkeld
tot meer dan een ziekenhuis.
Daarmee bedoel ik dat we ons
ook bezighouden met preven-

Uitwerking Mondriaan-ontwerp

Ziekenhuis uit
gevarenzone?
Vincent van Deursen, cardioloog

‘Dit moeten we wél willen!’
Het voorstel voor een zonnepark in de gemeente Oldambt
wordt gesteund door onder
meer Vincent van Deursen,
cardioloog en voorzitter stafbestuur van het Ommelander
Ziekenhuis en Sander Jonges,
huisarts in de groepspraktijk
in Winschoten. ‘Om iedereen
te kunnen helpen is het noodzakelijk dat het Ommelander
Ziekenhuis een volwaardig ziekenhuis is – en vooral - blijft.’
Een zonnepark dat een ziekenhuis helpt. Het is een gezamenlijke vondst van PowerField en
het Ommelander Ziekenhuis
om twee maatschappelijke problemen op te lossen.
Een korte uitleg.

Ulsderpolder
PowerField, een Gronings bedrijf dat zonneparken ontwikkelt om de duurzame energievoorziening te versnellen, wil
graag een nieuw park aanleggen
in de Ulsderpolder. Dit gebied
heeft ruim voldoende plek voor
een park van 250 hectare en een
uiterst goede ligging. Er is zeer
weinig bewoning, het is niet
gelegen in beschermd landschap en vanwege de huidige
functie is het niet toegankelijk
als recreatie- of wandelgebied
voor de omgeving.
Het gebied ligt ‘verdiept’ in
een lange smalle strook tussen
twee - met circa twee meter
- verhoogde infrastructurele
lijnen: de A7 richting Duitsland

en de spoorlijn. Het is voor
alle partijen van groot belang
dat het weidse uitzicht over de
akkers en de dorpsaanzichten
behouden blijft. Bewoners van
bijvoorbeeld Beerta, Nieuw
Beerta en Bad Nieuweschans
kunnen het park niet zien liggen
en hebben er dus géén last van.
Het aardgasdrama
In het voorstel wordt zeer nadrukkelijk rekening gehouden
met de bewoners van de regio.
Het leegroven van de provincie, zoals bij de aardgaswinning, mag nooit meer gebeuren. Volgens afspraak moet de
helft van de winst die er met
het zonnepark wordt gemaakt
derhalve terugvloeien naar het
gebied. De regio moet hiervan

tie, gezondheid en een gezonde
leefstijl. Dat we ons dus niet alleen richten op ziek zijn, maar
ook kijken hoe we met zijn
allen gezond kunnen blijven.’
Lisanne Wesselink, voorzitter
van de ondernemingsraad,
voegt hieraan toe: ‘Het is
belangrijk dat medewerkers
voldoende ruimte hebben om
zich te ontplooien en te ontwikkelen.’ Ook Sander Jonges,
huisarts in de groepspraktijk in
Winschoten, schaart zich hartgrondig achter het voorstel.
‘Onze regio kan niet zonder

Uitwerking drie mogelijke ontwerpen van het zonnepark
Blauw = zonnepanelen
Geel = gewassen / biodiversiteit

