
Ter attentie van Burgemeester & Wethouders gemeente Bronckhorst 

Hoog-Keppel, 8 november 2017. 

Geacht College van B&W, 

Onlangs zijn wij als Dorpsraad Keppel en Eldrik bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot 

het project Zonneweide te Hoog-Keppel. De heren Erik Mol en Marnix Schoppers hebben een helder 

beeld geschetst van de verwachtingen en planning. 

U bent op de hoogte van ons standpunt dat wij voorstander blijven van een meer op het dorp en 

toekomstgericht gebruik van het oude sportveld. Het blijft in onze ogen een perfecte locatie voor 

starterswoningen en/of het experimenteren met een combinatie van starters- en seniorenwoningen. 

Duurzaam bouwen met alle mogelijkheden van nu. 

Wel hebben wij de afgelopen periode met positieve insteek meegewerkt aan de plannen rondom 

zonnepanelen. Maar dan wel in combinatie met bijvoorbeeld een parkachtige omgeving. Of door 

energie terug te geven aan het dorp en haar inwoners door bijvoorbeeld de sporthal en het 

zwembad van goedkopere of gratis energie te voorzien. Juist dan ontstaat een win-win voor het 

leefbaar houden van het dorp en de omliggende kernen en een actieve participatie. 

Wat wij nu begrijpen is dat feitelijk een afgesloten en omheind zonnepanelenveld wordt gepland. Dat 

zonnepanelenveld komt in handen van AGEM. Er worden oplossingen gezocht voor het parkeren op 

drukke momenten en er wordt gekeken naar een andere plek voor het trapveld. Indien één of 

meerdere financiers gevonden worden is de verwachting om de Zonneweide Hoog-Keppel in 2019 te 

realiseren. 

De Dorpsraad Keppel en Eldrik zegt hierbij haar medewerking aan het project zoals het nu wordt 

vormgegeven formeel op. Zonneweide Hoog-Keppel levert in die vorm geen enkele bijdrage aan het 

dorp, haar inwoners en haar infrastructuur. Het blokkeert voor minimaal 25 jaar iedere andere 

toepassing van de gronden. Terwijl dat niet nodig is. Er zijn immers vele andere mogelijkheden voor 

de realisatie van een zonnepark, bijvoorbeeld op landbouwgronden in het buitengebied. 

Dorpsraad Keppel en Eldrik omarmt de ontwikkelingen van bijvoorbeeld Zonnekracht Hummelo met 

een actief gebruik van mogelijke daken in de dorpskernen maar zeker ook de mogelijkheden op de 

daken van agrarische bedrijven in het buitengebied Eldrik. Dit zijn betere voorbeelden van actieve 

participatie en passen goed in de bestaande infrastructuur. Bovendien zijn dit qua zoninval en dus 

rendement gunstiger locaties. 

Natuurlijk blijven wij openstaan voor samenwerking en dialoog. Voorwaarde is dan wel dat 

daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de versterking van de leefbaarheid en er weer een echte win-

win ontstaat voor dorp en duurzaamheid. 

Met vriendelijk groet, 

Johannes Arets, voorzitter Dorpsraad Keppel en Eldrik  
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