
Dorpsraad ontstemd over plan zonneweide 
Onlangs is Dorpsraad Keppel en Eldrik door de gemeente bijgepraat over de stand van zaken met 
betrekking tot het project Zonneweide in Hoog-Keppel. 

Dit heeft de gemeente gepland 

 een afgesloten en omheind zonnepanelenveld, dat in handen komt van AGEM 
 er wordt nog een oplossing gezocht voor het parkeren op drukke momenten 
 er wordt nog 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. 

Dit wil de dorpsraad 
De dorpsraad is voorstander van een win-win voor het leefbaar houden van het dorp en de 
omliggende kernen en een actieve participatie: 

 een meer op het dorp en de toekomst gericht gebruik van het oude sportveld. Het is een 
perfecte locatie voor starterswoningen of het experimenteren met een combinatie van 
starters- en seniorenwoningen. Duurzaam bouwen met alle mogelijkheden van nu 

 een zonnepanelenveld, 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. 

De reactie van de dorpsraad op het plan 

 Dorpsraad Keppel en Eldrik zegt 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 plan blokkeert voor minimaal 25 jaar iedere andere toepassing van de gronden. 
Terwijl dat niet nodig is. Er zijn 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 

 De dorpsraad blijft openstaan voor samenwerking en dialoog, op voorwaarde dat 
daadwerkelijk wordt bijgedragen aan de versterking van de leefbaarheid en er een echte 
win-win ontstaat voor dorp en duurzaamheid. 

 

 


